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VOORWOORD × VOORWOORD × VOORWOORD × VOORWOORD × VOORWOORD  

Geachte heer/dame, die rechtstreeks of onrechtstreeks lid is van Onze Lieve Vrouw Chiro Bouwel 

Het is alreeds eind mei. De zon begint al wat meer te schijnen, de temperaturen stijgen exponentieel, 

de wespen beginnen stilaan rond te dwarrelen dichtbij hun machtige koningin, … en het natuurlijk een 

maand en een (lees als: ‘ne’) klets voor het kamp begint. Een vreugdesdans zou niet overbodig zijn! Dit 

is dan waarschijnlijk ook het laatste Penoentje van dit Chirojaar. (Als je vorige zin niet treurig hebt 

gelezen, doe dit dan even opnieuw met een treurig stemmetje). Maar voor we een traantje wegpinken 

hebben we natuurlijk uperduper veel te vertellen. 

Veel afdelingen zijn de laatste weken op weekend geweest. Chiro Bouwel zat weer over heel 

Vlaanderen verspreidt (want naar d’Ardennen op weekend gaan is meer iets voor de Scouts). Van 

Nijlen (wat nu echt wel heel dichtbij was) tot aan de verre Belgische kust. Maar één ding had elk 

weekend gemeen: dat het bangelijk² was en dat iedereen na het weekend super hard uitziet naar het 

kamp!  

Maar er zijn natuurlijk ook nog leuke weekends geweest op de Chiro. Neem nu bijvoorbeeld de 

gewestdag. We speelden samen met alle andere chirowieten van ons gewest in het verre Noorderwijk. 

Daar was het natuurlijk weer overduidelijk dat wij de graafste Chiro zijn van het gewest.  

De leiding heeft in tussentijd ook niet stilgezeten! Het weekend werd gepland op planningsweekend, 

Spel zonder grenzen ging van start en natuurlijk werden er nog wat interne werkjes geklaard. Nu 

kunnen we dus in rechte lijn uitkijken naar ons kamp. Ga dus zeker al eens wat marktjes bezoeken 

zodat je al helemaal in de marktmood bent voor op kamp. (Voor zij die niet helemaal mee zijn: het 

kampthema dit jaar is ‘markt’). En begin al maar met André Van Duin mee te zingen: ‘K heb hele grote 

bloemkolen, bloemkolen, bloemkolen. (x2) Oh wat zijn ze groot.’  

Waarschijnlijk heeft u het al wel gemerkt in den Driesen, op café, bij den bakker, … die ijzige spanning, 

als je iemand van een andere wijk tegenkomt. Moest dit echt het geval zijn: goed bezig! Want Spel 

zonder grenzen is oorlog. Met de vijand praat je dus niet. (Tenzij je een collaborateur bent of Jan met 

de pet die tegen iedereen vriendelijk doet). Bij deze sporen we u nog eens aan om je agenda er bij te 

nemen en zaterdag 3 oktober 2015 zeker in uwe agenda aan te kruisen! Deze heuse strijd wil je gewoon 

niet missen.  

Nu je de agenda toch bij de hand hebt, stip dan ook ineens zaterdag 25 juli 2015 aan, want dan vieren 

wij weer feest. Zo’n 3000 feestvierders zullen weer richting Bouwel komen voor het beste feestje van 

het jaar: Bouwel Open Air! Wees er ook bij want dit jaar kan het er misschien wel eens een beetje 

anders uitzien dan andere jaren. Dus vergeet op die dag even uw leeftijd. Doe deze gedeeld door 2 of 

maal 2 voor de kleinsten onder ons, maar wees er zeker bij. (Het vermenigvuldigen van de leeftijd heeft 

geen invloed op het al dan niet kunnen consumeren van alcoholische dranken. Onderhandelingen met 

de Koning hebben helaas geen uitzonderingen op dat ene koninklijk besluit  teweeggebracht.) 

Zo dit was dan het allerlaatste voorwoord van de Penoenredactie van het Chirojaar 2014-2015. 

Hopelijk heeft u er van genoten, wij alleszins wel! 

 

Tine, Lies, Piet & Brent 
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SPEL ZONDER GRENZEN × SPEL ZONDER GRENZEN × SPEL ZONDER GRENZEN 

 

Zoals jullie alvast gemerkt hebben, is de strijd voor de titel van “Beste wijk van Bouwel” alweer 

begonnen. Op 3 oktober zal bekend worden wie deze titel voor de komende vier jaren zal kunnen 

dragen. We stellen u alvast de kandidaten voor! 

Langenheuvel 

De Langenheuvel kreeg dit jaar het thema Horeca. Gaan zij dit jaar terug 

voor de eerste plaats of zal hun thema hen de das om doen?   

Woon jij in de wijk Langenheuvel en wil je meestrijden voor hun 

overwinning? Mail dan naar  langenheuvel2015@outlook.com.  

Dit zijn hun wijk verantwoordelijken:  

Goeke Trauwaen (mama van Anne) 

Jolien Smeekens (oudleister) 

Eric Glassée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindekens 

Onze blauwe wijk heeft het thema Boerderij gekregen.  

Gaan zij in één rechte lijn naar de overwinning of  

zullen zij eerder het varken komen uithangen? 

Woon jij in de wijk Lindekens en wil je meestrijden voor 

hun overwinning? Mail dan naar spzlindekens@outlook.com. 

Dit zijn hun wijkverantwoordelijken: 

Ivan Verbeek (papa van Leonie)  te vinden in de Perlamoenalaan 4 en zijn nr. is 0496 777 819 

Anja Poortmans (mama van Jul) te vinden in de Bouwelse Steenweg 22 en haar nr. is 0496 100 089 

Annik Wouters (mama van Kobe) te vinden in de Schoolstraat 4 

 

Dorp 

Het centrum van Bouwel heeft het thema Supermarkt gekregen. U 

bent gewaarschuwd want zij zijn onklopbaar in het ex-aequo-spel. 

Woon jij in de wijk Dorp en wil je meestrijden voor hun 

overwinning? Mail dan naar szg.2015.dorpbouwel@gmail.com. 

Dit zijn hun wijkverantwoordelijken: 

Bart Van der Schraelen (papa van Louise en Victor) 

Ann Zbikowski (mama van Aline en Wout) 

 

mailto:langenheuvel2015@outlook.com
mailto:spzlindekens@outlook.com
mailto:szg.2015.dorpbouwel@gmail.com
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SPEL ZONDER GRENZEN × SPEL ZONDER GRENZEN × SPEL ZONDER GRENZEN  

 

Rabesdijk 

De Rabesdijk kreeg dit jaar het thema School. Gaat dit hen een 

mentale voorsprong geven op de anderen?  

Woon jij in de wijk Rabesdijk en wil je meestrijden voor hun 

overwinning? Neem dan zo snel mogelijk contact op met 

volgende personen: 

Ria Nuyts (Kookmama & mama van Robbe, Lode en Ben) 

Els Van Santvliet  
Hans Meeusen 

 

Dus wil jij jouw wijk mee naar de top helpen, neem dan zo snel mogelijk 

contact op met je wijkverantwoordelijke en vergeet zeker niet aanwezig te 

zijn op de grote strijd!   

  

 

Vrijdag 2 oktober 2015    Quiz 

Zaterdag 3 oktober 2015   Spel zonder grenzen 

      Foute Party 

Zondag 4 oktober 2015   Mosselfeesten 

 

U zijt gewaarschuwd! Er staat een bangelijk weekend voor de deur! 
(allez voor de deur, ’t is nog wel efkes wachten) 
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KAMP × KAMP × KAMP × KAMP × KAMP × KAMP × KAMP × KAMP × KAMP 

 

Eind mei/begin juni en we voelen de zomer al aankomen. Maar nog belangrijker we voelen het kamp 

aankomen! Nog even en dan zijn de examens en testen voorbij en kunnen we op ons gemak aftellen 

naar een spetterend kamp. Tot we plots de laatste dag voor het kamp beseffen dat we onze koffers 

nog niet ingepakt hebben, dikke paniek! 

Hup, snel het kampboekje erbij nemen en de lijst overlopen. Na een klein kwartiertje hebben we de 

basic spullen bij elkaar gelegd en beginnen we opzoek te gaan naar ons veldbed en onze slaapzak. 

Verdoeme! De slaapzak is te klein en het veldbed heeft geen poten meer... Vliegensvlug nog naar 

‘den Decathlon’ om een veldbed en een slaapzak te gaan halen! Mama is in alle staten want waarom 

had je daar niet vroeger aan gedacht? Papa trekt er zich weinig van aan en ligt met een fris pintje en 

van die paprikanootjes naar den Tour de France te loeren. 

Teruggekomen van de Decathlon staan we voor een nieuw dillema. Gaan we dit jaar proberen snoep 

mee te smokkelen? Het is gewaagd maar om ons zelf te overtuigen zeggen we halvelings luidop dat 

het dit jaar maar naieve leiding is en dat die toch nooit onze zak zullen controleren... 

Dan is het zover, eindelijk die koffer ingepakt, pfff... Ooh nee, dat meen je niet! Uiteraard nog wat 

keukenhanddoeken vergeten. Dik tegen uw goesting de koffer die op ontploffen staat rustig terug 

openritsen, wetende dat de onderbroeken u om de oren zullen vliegen! En ja hoor, we krijgen de 

koffer niet meer dicht. En dan spookt het in je hoofd waarom je toch elk jaar zoveel kleren 

meeneemt ook al weet je verdomd goed dat je 10 dagen met dezelfde onderbroek en sokken zal 

rondlopen... 

Na aan papa gevraagd te hebben om de koffer dicht te ritsen kunnen we rustig in ons bedje kruipen 

en afwachten tot de volgende dag. En pas als we in de bus zitten zijn we gerust, want dan weten we 

dat het te laat is om je zorgen te maken over eventuele spullen die je vergeten bent. Rustig onderuit 

zakken en afwachten tot we aankomen op de kampplaats. 

 

VERGEET ZEKER GEEN BRIEVEN TE SCHRIJVEN! 

De meeste mama’s en papa’s onder jullie herkennen het volgende fenomeen waarschijnlijk: ‘Maar je 

moet helemaal geen brieven schrijven hoor. Dat is niet nodig.’  

Wel beste lezer, NIETS IS MINDER WAAR. Het is altijd fijn om eens een brief te krijgen. Er staat 

meestal wel niets zinnig in, maar het is leuk om tijdens de platte rust een briefje te lezen. Sommigen 

maken er zelfs een wedstrijd van. Dus schrijf zeker volgend adres al op een enveloppe zodat je het 

zeker niet vergeet:  

p.s.1: Ook de leiding krijgt graag brieven, dus   

verras ons maar eens! Wij garanderen u zeker een 

brief terug. 

p.s.2: Gelieve u in te houden en enkel brieven te sturen. 

Anders moet de postbode nog met zijn busje komen om   

een pakketje af te leveren.   

Chiro Bouwel 

Naam Kind 

Afdeling 

De Royer Brem 

Groenstraat 33/1 

3670 Meeuwen-Gruitrode 
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GEWESTDAG × GEWESTDAG × GEWESTDAG × GEWESTDAG × GEWESTDAG × GEWESTDAG  

Op 26 april was het weer zover. De jaarlijkse gewestdag van het gewest bremstampers. Dit jaar ging 

die door in Chiro noorderwijk. De tito’s, keti’s en aspi’s deden de  lange tocht naar Noorderwijk  met 

de fiets. De kleinsten deden die met de auto. Iedereen mocht dit jaar deelnemen aan de gewestdag. 

Van sloepie tot aspirant. Iedereen was welkom. De gewestdag begon met een spel om de beste 

afdeling. Bij dit spel streden alle verschillende afdeling van alle chiro’s tegen elkaar. Degene die het 

afdelingsspel won had de beste afdeling van het gewest. Daarna volgde het spel om de beste 

leidingsploeg van het gewest. Natuurlijk heeft Chiro Bouwel dit gewonnen.  Chiro Herenthout was 

hier de grote verliezer. De dag eindigde met het spel voor de beste chiro van het gewest. Dit heeft 

Chiro Bouwel spijtig genoeg niet gewonnen. 

 

 

 

Het leidingsspel  

 

Het afdelingsspel  
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OP WEEKEND × OP WEEKEND × OP WEEKEND × OP WEEKEND × OP WEEKEND × OP WEEKEND  

 

 

 

 

Pinkels  

 

“Brent-in-Mokum gezongen door  

echte miss-en!” 

Sloebers 

 

“Rond het kampvuur op weekend” 

Speelclub Meisjes 

 

“Smurf-hem-erin” 
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OP WEEKEND × OP WEEKEND × OP WEEKEND × OP WEEKEND × OP WEEKEND × OP WEEKEND  

   

Speelclub Jongens 

 

“Met Gwenno, Clikke, Benno  

en de rest ven de bende  

is het altijd een mega 

 bangelijk feestje!” 

Kwiks 

 

“De Lennert is te dik” 

 

(Andere weekendavonturen zijn  

te lezen op de Kwiks- pagina) 

 

Rakkers  

 

“Borsten maken met plastieke  

ballen is oooooh zo fijn!” 
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OP WEEKEND × OP WEEKEND × OP WEEKEND × OP WEEKEND × OP WEEKEND × OP WEEKEND  

   

Tippers 

 

“Tipperweekend is chillen & koude hotdogs  

en frietjes eten!” 

Toppers 

 

“Het B.O.B. heeft Herenthout verhinderd om het  

station om te dopen tot Herenthout-Noord.  

Daarvoor hebben zij heel Bouwel van  

de nodige verdediging voorzien.” 

 

Keti’s 

 

“Goed weer of slecht weer, 

zot zijn doe bij de keti’s 

gene zeer!” 
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OP WEEKEND × OP WEEKEND × OP WEEKEND × OP WEEKEND × OP WEEKEND × OP WEEKEND  

 

Aspi’s 

 

“Mo heu? Diee iPhone kan toch ni 

wandelen?” 

 

 

  

Omdat we nog plaats overhebben op deze pagina, schetsen we even de quote van de Aspi’s. 

Iemand in de groep legt uit hoe Siri werkt. (Een applicatie van iPhone) 

Persoon A: ‘Dus als je zegt tegen uw iPhone: Siri, breng mij naar Chiro Bouwel, dan brengt diee u 

daar naartoe.’ 

Waarop persoon M* reageert: ‘Mo heu? Diee iPhone kan toch ni wandelen?’ 

 

M*: de letter M die in deze dialoog gebruikt wordt, verwijst wel degelijk een aspirant wiens 

naam begint met een M. 



   11 
’t Penoentje – mei 2015 

SPARTACUS RUN × SPARTACUS RUN × SPARTACUS RUN × SPARTACUS RUN × SPARTACUS RUN  

 

De ene gaat naar De Schorre in Boom om eens goed te feesten op de beats van David Guetta, Avicii, 

Dimitri Vegas & Like Mike, … De andere gaat naar De Schorre om eens goed af te zien. Omdat 

Tomorrowland helaas het weekend van Bouwel Open Air heeft gestolen, hebben wij voor het tweede 

gekozen: eens goed afzien op de Spartacus Run op dag van Arbeid!  

Als ik ‘wij’ zeg, dan moet ik wel een nuance maken. Op verzoek van Stef gingen Benne, Gwekke, 

Peeters, Moons, Tessa DW, Dries, Karen en Lennie het zware parcours te lijf. 10 kilometer lang was 

het parcours met de zwaarste hindernissen van de hele wereld. Van bergje op, bergje af lopen tot 

sluipen onder een net met watt elektriciteit op. (Ziet u de woordspeling ook? ‘Watt’). Petje af voor zij 

die het parcours hebben afgelopen. Het is niet iedereen gegeven!  

Dat het niet voor iedereen gegeven was, hebben de supporters van onze Chiro (cf. Seba, Brent, 

Robby, Clio & Lies) wel kunnen ondervinden. Zij die het terrein daar wat kennen zullen beamen dat 

daar wel heel steile heuvels liggen. Om hier op en af te gaan, was heel wat wilskracht en techniek 

voor nodig. Die techniek van Lies was dan ook verbazingwekkend mooi.  

Hoe ga ik van een steile heuvel naar beneden? – Methode Lies 

U draait u om met uw poep richting de afgrond. Daarna buigt u ligt voorover en zet u kleine stapjes. 

10 minuten later bent u wel beneden. (Lachen, gieren, brullen gegarandeerd voor de omstaanders.) 

Ben je benieuwd naar beelden van deze methode dan verwijs ik u graag naar het facebookprofiel van 

Brent. 

Er gaan al stemmen op dat Chiro Bouwel volgend jaar weer present zal zijn. Wie dit gewaagde 

parcours dan te lijf zal gaan is nog een grote vraag. Maar plezier verzekerd voor deelnemers en 

supporters!  
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PINKELS × PINKELS × PINKELS × PINKELS × PINKELS × PINKELS × PINKELS  

 

Allerliefste schatten van pinkels 

Jullie leiding heeft een verrassing voor jullie. Omdat wij het dit jaar zo plezant vonden met 

jullie, willen we onze laatste zondag afsluiten in stijl. 

Maarja, in stijl kan voor pinkels natuurlijk op veel manieren.  

We kunnen een feestje geven, maar dat hebben we op weekend al gedaan. 

 We kunnen een missverkiezing houden, maar dat hebben we ook al op weekend gedaan. 

 We kunnen soldaatje spelen, maar dat is dan weer meer voor de sloebers… 

 

Wat dachten jullie ervan om met z’n alle te gaan spelen in de buitenspeeltuin van de 

Kloek? Zou dat niet super fijn zijn?!  

Op zondag 28 juni worden jullie om 14h op de chiro verwacht. Daarna rijden we voort naar 

De Kloek waar we ons super hard gaan amuseren.  

Meer informatie binnenkort op onze FB-pagina (Pinkels Chiro Bouwel 2014-2015) en via 

mail! 
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SLOEBERS × SLOEBERS × SLOEBERS × SLOEBERS × SLOEBERS × SLOEBERS × SLOEBERS  

SLOEBERWEEKEND 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele weken geleden zijn de sloebers op weekend geweest. SPANNEND! Twee dagen met de chiro 

weg. De eerste keer, zonder mama of papa en met alleen maar vriendjes! Wat hadden ze er zin in. Niet 

goed wetend wat ze moesten verwachten stapten ze met een bang hartje in de auto’s. Nog snel een 

kus naar de mama en papa en weg waren ze. 

Eenmaal aangekomen maakte het bange hartje en het gemis van mama en papa plaats voor 

nieuwsgierigheid. Wat was hier allemaal te beleven? Een stook plek? Leiders gaan we straks vuur 

maken?!  We zeiden dat we eerst nog een spel moesten spelen om zo te tonen dat we echte sloebers 

waren!  

De dag erna zijn we dan ook op stap gegaan door heel het dorp, samen met piraat super sterk, piraat 

super tof en piraat super lang! Ze hadden allemaal toffe opdrachten verzonnen zodat de sloebers ook 

echte piraten konden worden. Ze hadden zelfs een schat verstopt die de sloeber-piraten moesten 

zoeken en veroveren!  

Toen ze de schat hadden gevonden en ze deze met veel smaak hadden opgesmuld wouden ze graag 

aan het kampvuur zitten. Ze waren immers moe van al dat spelen. Aan het kampvuur duurde het niet 

lang of de ene na de andere sloeber viel met een voldane zucht in slaap.  

Toen we de dag erna terug aankwamen waren ze blij om mama en papa terug te zien om te vertellen 

over hun avonturen! Ze waren immers echte sloeber-piraten! Ook zouden ze zeker allemaal op kamp 

meegaan om nog meer van die toffe avonturen te beleven met de super leiding! 

 

Piratige groetjes 

 

De sloeberpiraten, Toon, Stef en Seba 
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SLOEBERS × SLOEBERS × SLOEBERS × SLOEBERS × SLOEBERS × SLOEBERS × SLOEBERS  

Zoek de sloeber 
 

Tip tap top, Onze sloebers en twee van hun leiding zijn verstopt, kan jij ze allemaal vinden?  

 

Gezocht: Jul, Sander, Wout VDP, Jeppe, Leider Stef en Leider Toon 
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SPEELCLUB MEISJES × SPEELCLUB MEISJES × SPEELCLUB MEISJES × SPEELCLUB MEISJES  

 

. 

 

 

Chiro is intens spelen en leven.   

Ook de speelclub meisjes kunnen 

hier van meepraten. De speelclub meisjes  

zijn creatief en zot  

maar ook vrolijk en erg tof! 

Het fijne Chirojaar is weer gevlogen… 

Hopelijk mogen er nog veel meer  

van zo’n leuke  

dagen komen! 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes, 

 

De 

speelclubmeisje 

en hun leiding! 

  

Hebben jullie ook een eigen 

taal, 

ja die “speelclub meisjes” 

allemaal. 

Doen jullie iets wat wij niet 

durven, 

ja want wij zijn echte smurfen. 
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SPEELCLUB JONGENS × SPEELCLUB JONGENS × SPEELCLUB JONGENS   

Wist je datjes op het weekend 

Wist je dat  WC papier zo interessant is. 

Wist je dat Sil ook wel eens Moerman noemt. 

 

Wist je dat niet betalen voor de opkuis, en dan toch niet opkuisen.  

Wist je dat Aiko Thevenage kan na doen. 

 

Wist je dat Daan 60 koprollen na elkaar kan doen. 

Wist je dat snorren ook aan je kin kan hangen.  

 

Wist je dat sprite nogal kan spuiten.  

Wits je dat na een weekend de kamer er uit kan zien als een varkensstal. 

 

Wist je dat Vic zijn tanden kan poetsen met zijn vingers. 

Wist je dat spaghetti sneller op kan zijn dan dat je denkt.  

 

Wist je dat slapen soms moeilijk kan zijn, maar soms ook niet.  

Wist je dat slaapzak spelletje tof kunnen zijn. 
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KWIKS × KWIKS × KWIKS × KWIKS × KWIKS × KWIKS × KWIKS × KWIKS 

We gaan de beelden laten spreken:  

  

  

 

Op weekend! 

Ook de kwiks zijn op weekend geweest, van 8 tot 10 mei in Kessel. Vrijdag kwamen ze vol goesting en 

met veel enthousiasme aan op de chiro. Er was toch iets anders aan ons weekend. De meeste 

groepen hebben meer leden als leiding, bij ons was dat niet het geval. Wij hadden een mooie 

verdelen van 3 leden en 3 leiding.  (zo konden we de controle zeker niet verliezen over onze groep) 

Ons weekend is vooral typerend aan: de vele en best lange lachbuien van de kwiks, rond je as draaien 

tot je erbij neervalt, levende petanque, de Lennert die ineens te dik wordt genoemd door de kwiks 

(vanwaar ze dat haalden wisten we ook niet), de missies rond het fort, de Van Loewe die verrassend 

goed wegkomt met eender welke schmink op zijn gezicht,…  Het was een geslaagd weekend!  

 

 

Groetjes  

De kwiks  
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RAKKERS × RAKKERS × RAKKERS × RAKKERS × RAKKERS × RAKKERS × RAKKERS × RAKKERS 

De rakkers zijn hun weg kwijt in het bos, help jij ze terug naar de Chiro? 

 

 

 

 

 

Rakkers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Chiro 
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TIPPERS × TIPPERS × TIPPERS × TIPPERS × TIPPERS × TIPPERS × TIPPERS × TIPPERS 
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TOPPERS × TOPPERS × TOPPERS × TOPPERS × TOPPERS × TOPPERS × TOPPERS × TOPPERS 

Dit jaar hebben drie moedige leden van het B.O.B. voorkomen dat Hertuit ons station 

overnam. Eerst en vooral : Wat is het B.O.B.? Het is een geheime operatie die Bouwel 

verdedigt tegen buiten gemeentelijke dreigingen. Ze komen wekelijks samen onder het mom 

van chiro. 3 van hun dapperste leden hebben van 10 tot 12 april Bouwel verdedigt tegen 

Hertuit .Jos, Jef en Jan (schuilnamen nvdr.) hebben er hun beste kant laten zien. Jos, Jef en 

Jan hebben constant op hun hoede geweest  want hertuit had een bom geplaatst. Gelukkig 

hebben ze hun beste mentale beentje voorgezet om zo de bom onschadelijk te maken. Maar 

uiteraard was het niet zo eenvoudig want buiten hun mentale beentje hadden ze ook hun 

fysieke beentje nodig want enkel zo konden ze Bouwel voorzien van de nodige verdediging. 

Gaande van tanks voor de wegen tot vliegtuigen die gestald worden op de parking die 

Grobbendonk genaamd is. En uiteraard de vliegdekschepen op het Albertkanaal niet te 

vergeten.Om jullie een idee te geven hoe deze boys ons kleine Bouwel hebben verdedigt 

hebben we dit even vertaalt in een iets wat positieve cartoon.  

 

 

 

 

Toppers! 
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 KETI’S × KETI’S × KETI’S × KETI’S × KETI’S × KETI’S × KETI’S × KETI’S  

 

Het is weer zover, de volgende penoen komt eraan en hier zitten we weer met de keti’s ons hoofd te 

breken over wat we allemaal weer gaan vertellen. 

Omdat we niet alles kunnen vertellen van de supertoffe dingen die we meemaken, geven we hier dus 

maar een opsomming van de dingen die we gedaan hebben + de dingen die nog komen . 

Zo zijn we op weekend geweest (zoals u ook kan zien in deze penoeneditie). Dit was echter geen 

standaard weekend, want we zijn naar Lier op weekend geweest. Vuil zijn we dat weekend niet echt 

geworden, want veel groen was er niet aan onze lokalen. Heeft ons dat tegengehouden om buiten te 

spelen? Nee hoor, we hebben elk zonnestraaltje benut en hebben hevige spelletjes gespeeld op de 

stenen (zonder gewonden). Daarna zijn we Lier ingetrokken om daar een superbangelijk stadsspel te 

spelen! We moesten de foute vrienden naspelen. Zo waren we dus iets of wat marginaler aangekleed 

dan anders en moesten we mensen overtuigen om met ons op de foto te gaan, bij mensen thuis 

aanbellen en de raarste dingen vragen, … teveel om op te sommen. Omdat we dit zo goed hadden 

gedaan, heeft onze leiding beslist dat we als cadeau ’s avonds naar de cinema zijn gegaan! Super! 

Iedere zondag staan we er ook weer helemaal klaar voor, want weekend of niet, de chiro, dat is onze 

uitlaatklep, daar kunnen we helemaal zot doen en zo een glimlach (of een frons) op het gezicht van 

onze leiding toveren. Ruwe spelen, zachte spelen, … dat maakt voor ons allemaal niet uit. Zolang we 

maar goed kunnen ravotten en ontspannen is het voor ons dik in orde! 

Onlangs is er nog een leuke draai gegeven aan ons chiro-samenzijn. Zo kwam Daniël uit portugal (al 

snel omgedoopt door de Free naar Danny) een kijkje nemen naar wat die chirowieten van een keti’s 

allemaal uitspoken op een zondag. Dit was toch even wennen, want Danny verstaat ons wel, maar als 

we in ons babbeluurtje uitbarsten, dan gaat het toch nog wat snel soms. Maar dit is niet zo erg want 

om te spelen hebben we geen taal nodig! Ook is het erg leuk omdat hij nog niet alle spelletjes kent, 

en dan kunnen we hem de beste tactieken aanleren! 

Als laatste willen we jullie nog meegeven dat we onze benen al gaan insmeren want naar dat kamp 

fietsen, dat zien we niet allemaal even hard zitten! 

 

De liefste, leukste, beste, zaligste, … groetjes van alle keti’s en hun leiding! 
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 ASPI’S × ASPI’S × ASPI’S × ASPI’S × ASPI’S × ASPI’S × ASPI’S × ASPI’S  

Dag liefste penoenlezertjes  

De Aspi’s zijn enkele weken geleden op weekend naar Blankenberge geweest. We zijn op de 

kusttram gesprongen en zo alle Vlaamse stranden en dijken onveilig gaan maken. Het was een 

weekend om nooit te vergeten, daarom hebben we besloten om het te vereeuwigen op film en er 

een ware aftermovie van te maken. Omdat een filmpje laten zien op een A4 pagina in een op papier 

gedrukt boekje nogal moeilijk is, vinden jullie hier onder de link naar youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=8cMFGiAPzKY&feature=youtu.be 

Voor degene die geen zin hebben om hun luie kont van de zetel naar de computer verplaatsen om 

ons filmpje te checken, hebben we ook nog enkele foto’s om de sfeer een beetje op te snuiven  

Pff al dat zand -.- 

Joepie sloeber zijn is fijn!! 

Die zon staat precies 

in ons ogen! 

https://www.youtube.com/watch?v=8cMFGiAPzKY&feature=youtu.be
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BELANGRIJK × BELANGRIJK × BELANGRIJK × BELANGRIJK × BELANGRIJK  

 

 

We zijn nog steeds te vinden op het wereldwijde web. Je kunt er foto’s vinden van onze chirokampen, 

ontspanningsdag, weekends, activiteiten,… Ook links naar andere (chiro)sites, een leidingspagina, een 

kalender, nuttige documenten, … kan je er aantreffen. 

www.chirobouwel.be    www.facebook.com/chirobouwel 

 

 

Ben je rakwi, tito, keti of aspi? Dan word je verondersteld een uniform (hemd + rok/broek) te 

hebben. Ben je speelclubber of sloepi? Dan volstaat het rode chiro t –shirt.  

Doe elke zondag je (volledige) uniform aan!  

Heb je een nieuw uniform gekocht en gebruik je je oude niet meer? Geef hem dan aan de leiding! Wij 

kunnen ze tweedehands verder verkopen. Alvast bedankt! 

Sinds enkele jaren terug is er ook een chirowinkel in Herenthout! In ’t Chiropunt kan je terecht voor 

de aankoop van een uniform, maar je vindt er ook ander chiromateriaal (dekbedovertrekken, dassen, 

tassen, brooddozen …). 

In deze winkel zijn meer pasmaten dan op de chiro. Probeer dus zelf je uniform te gaan kopen. 

Natuurlijk kan je dit ook doen in de Banier (Antwerpen, Hasselt, Turnhout …). ’t Chiropunt bevindt 

zich achteraan op de parking van Ledegen (Jodenstraat 36). De winkel is elke donderdagavond 

geopend tussen 18.30u. en 20u. 

Zorg ervoor dat je op kamp een volledig uniform hebt! 

 

De veiligste afzet- en oppikplaats is de Molendreef. Vermijd dat je kindjes altijd de drukke 

Herenthoutse Steenweg moeten oversteken! 

 

Als vieruurtje is er nog altijd elke zondag keuze uit cola, fanta, en chips (paprika en zout). De 

vieruurtjes kosten 0,50 euro! 

Natuurlijk mag je ook zelf een vieruurtje meebrengen. 

 

 

  

 


