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VOORWOORD 
 

Beste leden, ouders en chirosympathisanten 

Hier zijn we weer, aangekomen in het nieuwe chirojaar! En bij een nieuw 

chirojaar hoort ook altijd het eerste BOEKSKEN van dit jaar waarin je de 

programma’s van de komende weken zal terugvinden. 

Na weeral een knaleditie van de Pallieterfeesten en een vermoeiend 

leidingsweekend vol vergaderingen over het komend chirojaar zijn de 

batterijen van de leiding eindelijk terug opgeladen en staan wij klaar om jullie 

elke zondag vol enthousiasme te verwelkomen met nieuwe, leuke en gekke 

activiteiten.  

Ook dit jaar is er weer een leuk jaarthema voorzien namelijk CHIROHIRO’S, 

want de chiro zit overvol met helden. Iedereen heeft dan ook verschillende 

talenten en interesses. Dit jaar gaan we proberen om ieders talent te 

ontdekken en te gebruiken door verschillende innovatieve activiteiten te 

verzinnen. Zo kan iedereen zich bij ons dik amuseren. 

Wij staan alvast te popelen om jullie elke week weer te zien, hopelijk jullie ook. 

 

 

 

 

 

 

 



WIST-JE-DATJES 
• In het jaar 1948 en in het jaar 1956 bracht de Chiro twee (propaganda)films 

uit: Jeugdstorm en Licht der bergen. Dit waren echte speelfilms die gedraaid 
werden in een bioscoop (en vooral ook in parochiezalen).  

•  
•  
• In de jaren 1960 en 1970 vinden de eerste gemengde activiteiten plaats in 

lokale groepen, met als favoriete: volleyballen en vooral volksdans. Vanaf 
het begin van de jaren ’80 kiezen meer en meer groepen voor een volledige 
gemengde werking. Chiro Pamel loopt dus een beetje achter …  

•  
• De naam Chiro komt van de Griekse letters chi (χ) en rho (ρ), wat verwijst 

naar de eerste letters van Jezus' bijnaam, Christos, Grieks voor de gezalfde. 

• Wist je dat 1 op 8 Vlamingen ooit in de Chiro zat? 

Olé Pistolé dat zijn...  

• Meer dan 200 000 deelnemers  

• 75 km ontbijttafel  

• Minstens 400 000 pistolets  

• Meer dan 100 000 theebuiltjes  

• 2 ton eerlijke koffie  

• 16 000 liter melk  

• 20 000 liter chocomelk  

• 2 ton boter  

• 3500 kg beenham  

• 8000 kg kaas  

• 3000 kg aardbeienconfituur  

• Bijna 100 000 porties smeerkaas  

• 4000 potten choco  

• 1500 potten honing  

• 50 000 matinettes  

• 2 600 kg peperkoek  

• 161 000 potjes yoghurt  

• 19 000 kg appels  

• 121 000 eieren  

• 2700 muesli  

• 22 000 liter fruitsap  

• 200 000 suikerklontjes  

• 936 744 uitnodigingen  

• 300 000 ballonnen  

• 17 000 promoaffiches  

 



ALGEMEEN MEISJES 

 

 

 



Algemene informatie Meisjes 
Belangrijke data 
• 21/10/2022 : Dag van de jeugdbeweging  

• 28/10/2022 : Halloween ( 3 oudste groepen ) (20u – 24u) 

• 20/11/2022: Ontbijtpakketten 

• 27/11/2022 : Christus Koning (vanaf 10u) 

• 23/11/2022: Kerstfeestje (3 oudste groepen) 

Mogen wij u vragen om €25 lidgeld over te schrijven op het rekeningnummer BE28 1030 6292 

8820, het liefst vóór 1 november. Vermeld de naam en afdeling van uw dochter(s) in de 

mededeling. Zolang het lidgeld niet betaald is, kunnen wij haar niet inschrijven bij Chiro 

Nationaal en dus ook niet verzekeren bij ongevallen! Let op: NIET BETAALD = NIET VERZEKERD! 

Na het overschrijven is het tevens de bedoeling je dochter in te schrijven via de chirosite 

(www.chiropamel.be). 

 

Drankkaart 

Net als vorige jaren werken wij met een drankkaartensysteem. Het vieruurtje zit inbegrepen 

in de drankkaart. U hoeft dus geen koekengeld meer te betalen. Eén drankkaart kost €10 en 

is goed voor 10 drankjes en 10 koeken. Gelieve €10 aan uw dochter mee te geven wanneer 

haar drankkaart is opgebruikt.  

 

Uniform 

Om als één groep naar buiten te kunnen komen, vragen wij dat iedereen in uniform naar de 

Chiro komt. Wat verstaan we onder uniform? Pinkels en Speelclub: rode chiro T-shirt ™; Kwiks, 

Tippers, Tiptiens en Aspi’s: rode chiro T -shirt en beige chirorok/short. Onze Chiro Pamel T- 

shirts en pulls kan je op zaterdag kopen bij leidster Kato thuis (Kaaistraat 30 te Roosdaal). Je 

kan NIET op voorhand bestellen. Geef een seintje (0477/37 73 36) alvorens u langskomt om 

te checken of dit mogelijk is en of de juiste maat beschikbaar is. De shorts en rokjes van Chiro 

Nationaal kunnen aangekocht worden in de Chirowinkel ‘De Banier’ in: 

• Molenstraat 65, 9300 Aalst 

• Hoefslagstraatje 1, 9000 Gent 



 

 

                                                                    
 

16/10: levensweg 
 

23/10: K3  dag! kom gerust in gepaste outfit  
 

30/10: halloween, kom gerust in gepaste outfit  
 

6/11: de sloebers leren kennen!  
 

13/11: knutselen, neem je creatief brein mee  
 

20/11: ontbijtpakketten: GEEN CHIRO, meer info volgt! 
(Hou de site of de facebook groep Chiro Amigo’s Pamel 

in de gaten!) 
 

27/11: christus koning: meer info volgt! 
 

 Groetjes van jullie allerliefste leiding  
    Jana         Jutta      Jade       Jill 

 

Pinkels 





KWIKS
9/10: werving

16/10: THE BIG FIVE!
23/10: celebpoly

30/10: brrrr... kom
griezelig verkleed

naar de chiro, want
het is HALLOWEEN!

6/11: de ultieme
lokaal-makeover

13/11:
seniorendag!

verkleden is een
must ;)

20/11: Geen chiro, maar
jullie kunnen allemaal

smullen van onze
lekkere ontbijtpaketten!

27/11: Christus Koning

Greetzzzz
The Big Five (aka jullie allerliefste leidsters)

Ina, Carmalyta, Karlien, Jolien, Laura



06/11
Haal jullie

verkoopskills maar al
naar boven!

13/11

TippersTippers

28/10
Om 20u op de
jongenschiro

16/10

21/10

27/11

20/11

23/10

Doe je uniform 
aan naar school!

Geen chiro :(
 

Jullie mogen wel
genieten van onze

lekkere ontbijtpaketten!

10u: Christus Koning
+

Kussies van jullie
leiding xxxxxxx

Monika

Laure

Jill

Nell





23/10
Ik (+32473415792) ben
bereikbaar op 17/10 en

19/10 tussen 18u en
21u30!

28/10
Je mag mij tussen 17/10 en

26/10 bellen (enkel vóór 23u ’s
avonds) om te weten wat we

28/10 zullen uitspoken.
+32496862705

6/11
Ik ben bereikbaar van maandag 31/10 

tot vrijdag 4/11 op +32491643479
 

13/11
Wil je weten hoe je jou

zondag moet verkleden? 
Bel +32470455357 op 7/11,

8/11, 10/11 of 11/11 
tussen 12u en 17u

FEBE, KATO & MARTE

20/11
Bel +32476292350 op 15/11,
16/11 of 17/11 tussen 18u en

21u om te weten wat we
zondag doen…

27/11
Bel tussen 3/10 en 7/10 

(na 17u) naar +32471994669
zodat je tijdig jouw agenda 

vrij kan maken voor dit
programma!

Begin het bellen met "TRING TRING
aspi *naam* aan de lijn. Wat is het

programma op *datum*?" 



ALGEMEEN JONGENS 

 

 



Algemene informatie Jongens 
Belangrijke data 
28/10: Halloween (Enkel voor Toppers, Kerels en Aspi’s) 

13/11: Legerdag 

27/11: Christus Koning (Meer info volgt) 

Inschrijvingen 
 

BELANGRIJK: Om je kind officieel in te schrijven voor het nieuwe chirojaar, moet zowel het 

lidgeld overgeschreven worden op onze rekening (€25 met vermelding van de naam van uw 

zoon + de afdeling op volgend rekeningnummer: BE02 1030 6305 6940), als alle relevante info 

ingegeven worden op onze website (chiropamel.be  INSCHRIJVEN). Wanneer dit in orde is, 

is uw kind verzekerd. 

NIET BETAALD EN/OF GEEN INFO = NIET VERZEKERD 

Drankkaart 
 

Een drankkaart kost dit jaar opnieuw €7 en is goed voor 10 drankjes. Gelieve het geld af te 

geven aan de leiding van de groep van uw zoon (voor de jongsten) of mee te geven met uw 

kind (voor de oudsten).  

Uniform 
 

Om als één groep naar buiten te kunnen komen, vragen wij dat iedereen in uniform naar de 

Chiro komt. Wat verstaan we onder uniform? Sloebers en Speelclub: rode chiro T-shirt ™ 

Rakkers, Toppers, Kerels en Aspi’s: rode chiro T-shirt en beige chiroshort. Onze Chiro Pamel  

T-shirts en pulls kan je op zaterdag kopen bij leidster Kato Walraevens op het adres Kaaistraat 

30 te Roosdaal. Je kan deze NIET op voorhand bestellen. Geef een seintje (0477 37 73 36) voor 

je langskomt om te checken of het mogelijk is en of de juiste maat beschikbaar is. 

De shorts van Chiro Nationaal kunnen aangekocht worden in de Chirowinkel ‘De Banier’ in: 

• Molenstraat 65 9300 Aalst 

• Hoefslagstraatje 1 9000 Gent 



Sloebers
16/10: Zeeslag in het groot 23/10: Weekend van de jeugd

30/10: Halloween 6/11: Verrassing!!! Spanneeeeend

13/11: Legerdag 20/11: Berendag

27/11: Christus Koning, meer info volgt

Jaro VicBrent Stan



 

SPEELCLUB 

16/10 

Et int ges 

23/10 

Heldendag 

30/10 

Halloween 

6/11 

Moddertocht 
13/11 

Legerdag 

20/11 

Moddertocht 

27/11 

Christus Koning + 

Rode Duivel namiddag 

info volgt 

Pepijn              Jules                  Ivo                  Viktor 



oktober 2022 

ma di wo do vr za CHIROZONDAG 

     1 Overgang 

 

3 4 5 6 7 8 Werving 

10 (saaie school) 

 

11 (saaie school) 

 

12 (saaie school) 

 

13 Nadenken 

over leuke 

14 spullen 

om mee te  

15 nemen 

voor lokaal 

Opleiding tot 

rakker  

17 (saaie school) 18 (saaie school) 19 (saaie school) 20 (saaie school) 21 (saaie school) 22 WEEKEND Teambuil-

ding  

24 (saaie school) 25 (saaie school) 26 (saaie school) 27 (saaie school) 28 (saaie school) 29 Stapschoenen 

kiezen  
Trektoch 

Wandelen... 

31 

(Herfstvakantie) 

      

Rakkers  

november 2022 

maRtijn Jelte Bram do vr za zo 

 1 (herfstvakantie 

+ allerheiligen) 

 

2 (herfstvakantie 

+ allerzielen) 

3 (herfstvakantie) 4 (herfstvakantie) 5 (herfstvakantie) Rakkers int 

Gevang!  

7 (aj terug school) 8 (saaie school) 9 (saaie school) 10 (saaie school) 11 

(wapenstilstand) 

12 Legeroutfit 

kiezen  
Legerdag  

#leuk 

14 (saaie school) 15 (ik ben het 

beu)  

16 (ik wil vakan-

tie) 

17 (hoofdsteden  

Studeren)) 

18 (alle leiding 

hun namen leren) 

19 (studeren voor 

de quiz) 
Wie is de 

slimste rak-

ker? 

21 (bekomen van 

de quiz) 

22 (saaie school) 23 (saaie school) 24 (saaie school)  25 (saaie school) 26 WEEKEND 

Info voor morgen  

Volgt... 

Christus 

Koning  

28 (saaie school) 29 (saaie school) 30 (saaie school)     

In het vet is belangrijk! 



Toppers
16/10: TOCHT

23/10:

28/10:
GAMES

--> reservekledij meenemen!

6/11:

13/11:

20/11:

27/11:

Jullie engste leidertjes:

Sander Tuur Alexandre

KONING
--> Hele dag chiro! Meer info volgt.



 

Yoo leider Thomas Ian en Bosch.  

Wa staat er op et programma vr de komende maand op de 

chiro.  

We hebben keiveel zin om ons gralijk te misdragen op de 

zondagnamiddag.  

Xoxo  

Jullie liefste leden 

Afoe neven  

Voor oktober staan deze gekke dingen op de agenda:  

16/10 Gekapte Balspelletjes (gesponsord door G-Ploeg)  

23/10 Taskmaster  

28/10 Halloweenactiviteit  

Cho bro, mr hoe zit et met november?  

Wa doen we tein.  

06/11 Vinden we de mol.                     20/11 Komen eten 

13/11 Legerdag                                       27/11 Christus koning  

 69% 

Chaud pee 



 

 

02/10: Overgang, vandaag komen jullie te weten met welke 
knappe leiders jullie het komend jaar moeten doen! 

09/10: Werving: Neem alle dreires die nog niet in de Chiro 
zitten mee aa skaan! (Chiro tot 17u, ’s avonds leefweek!!!) 

16/10: Geen Chiro, allemaal even bekomen van leefweek! 

23/10: Komen eten, wie van de Aspi’s kan er het beste koken?  

 28/10: Halloween, in uw broek schijten op ne vrijdagavond! 
Meer info volgt                                                                                                                            

06/11: New Kids zijn gearriveerd in centrum Pamel, doe je 
meest marginale outfit aan! 

13/11: Legerdag, den Duits is toegekomen in de Pamelse velden 

20/11: Levensweg, ne keer zien of we jullie bende snotapen ooit 

nog volwassen krijgen! 😉😉 
27/11: Christus Koning! Een hele dag chiro, meer info volgt 



Spelletjes 
 
Verbind de punten 
  



Kleurplaat 

 
 
 
 



Woordzoeker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rebus 
 



 


