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VOORWOORD × VOORWOORD × VOORWOORD × VOORWOORD × VOORWOORD  

Beste Chiroianen en soortgenoten 

Dat Chiro Bouwel nu zijn 50ste herfst meemaakt, is nu al wel Bouwelwijd geweten, maar er zijn veel 

meer nieuwtjes waarvan u waarschijnlijk nog niet heeft gehoord. Alhoewel, ik wil er mijn hand niet 

voor in het vuur steken. Wij, blarendabbers, zijn nieuwsgierige wezens en komen graag af met de 

nieuwste weetjes. Bij deze, neem dus zeker ’t Penoentje mee bij uw volgende kappersbezoek, mee op 

de trein (of helikopter indien u over deze financiële mogelijkheid beschikt). 

In Gérouville/Virton/Limes, niemand wist waar we zaten (wat leidde tot ellenlange discussies), maar 

in ieder geval: op de kampplaats in d’Ardennen hebben ze het geweten: Chiro Bouwel heeft er tien 

dagen doorgebracht. Alhoewel, onze enige buur in een straal van twee kilometer was een boer die zijn 

koeien liever zag dan zo’n 130 Chiroianen. Hoe hij het heeft kunnen volhouden, is voor ons nog steeds 

een vraag, maar tien dagen lang een regendans doen zodat wij lekker nat werden, ik zou het niet 

gekund hebben. Al een geluk waren er genoeg zonnekindjes mee, zo hebben we toch elke dag ook wat 

van de zon kunnen genieten! Daarbovenop waren we ook krakken in het graven van grachtjes. Met 

andere woorden: IN YOUR FACE FARMER! (Dat wij de pinnekesdraad tussen de kampplaats en zijn wei 

wat verbogen hebben, is bovendien ook niet waar! Het waren de koeien die steeds onze kampplaats 

wilden bezoeken, niet wij wie steeds in die wei zaten). Maar samengevat: c’était bon à Virton! 

Met de ontspanningsdag hadden we ook maar één doel: de Hollanders laten zien hoe je zo elegant 

mogelijk van de schuifaf moet! Sinds die dag is het nog nooit zo leuk geweest in de Tongelreep in 

Eindhoven. Bij deze ook onze welgemeende sorry aan de jongen die, dankzij de toenmalige tippers, uit 

het zwembad is gezet.  

Het weekend erop begon het nieuwe chirojaar in Bouwel onder het thema: ‘Chiromantiek’. Naar 

jaarlijkse traditie trok de leidingsploeg op weekend om dit jaar Herentals eens onder handen te nemen. 

Sommige leidsters konden het ‘romantische’ niveau niet meer af dat weekend en hebben vervangers 

gestuurd uit de toenmalige aspigroep! Zo geschiedde het: de leidingsploeg van 2014-2015 was 

samengesteld. En ja hoor, vanaf dit jaar zijn de jongens weer in de meerderheid. Dat zorgde voor heel 

wat bizarre situaties op de startdag, want er is namelijk maar één groep die het zonder een 

jongensleiding moet doen, de tippers. Pinkels en Speelclub meisjes, die nog in hun anti-jongensfase 

zaten, zijn al helemaal van gedacht veranderd! Ze hebben het misschien nog niet gezegd, maar ik en 

Piet hebben ze al veel zien denken: jullie zijn zoveel leuker dan onze meisjesleiding.  

Enkele weken later, wanneer de blaadjes al waren begonnen met vallen, was het zover: eindelijk 

konden we terug de properste en beste mosselen eten van de hele wereld! Om nog maar te zwijgen 

over het chirogebak (aka gemetste muur). En het feest bleef maar komen! De zondag daarop was het 

weer vriendjesdag. Heel wat nieuwe gezichten hebben we kunnen verwelkomen. Maar dat was 

natuurlijk niet het hoogtepunt van die dag. Om het in wiskundige termen te zeggen: onze vrolijkheid 

steeg exponentieel bij het zien van de hamburgers!  

Om dit voorwoord af te sluiten was er nog de oudleidingsdag. Ze dansten, wandelden, bbqde… als 

nooit te voren. De leiding van nu tot in de jaren stillekens was herenigd. De nieuwe leiding  kon op dit 

heuze festijn helaas niet aanwezig zijn. Zij waren op IK (lees als: iekaa), een cursus om de perfecte 

leid(st)er te worden. Net als al hun voorgangers, die de voorbije 50jaar leiding zijn geweest! 

De redactie 
Brent, Piet, Tine & Lies 
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KALENDER × KALENDER × KALENDER × KALENDER × KALENDER × KALENDER × KALENDER 

Doorheen het jaar zullen er weer allerlei speciale activiteiten worden georganiseerd. Opdat jullie 

deze niet zouden missen, willen we al een klein overzichtje van deze activiteiten  geven. Vergeet 

volgende data dus zeker niet in jullie agenda te zetten! 

November 

- 8 november   heksentocht gemeente Grobbendonk 

-23 november  Christus Koning 

December 

-7 december  bezoek van Sinterklaas 

-13 december  kerstmarkt 

-20 december  Donatusnacht 

Januari 

-10 januari  kerstboomverbranding 

Februari 

- 8 februari  spelen met de ouders 

Maart 

- 2 maart  geen Chiro wegens planning van het kamp 

Mei 

- 10 en 17 mei  inschrijving kamp van 18.00 - 19.00h 

Juli 

-11 tot 21 juli  Bivak 

-25 juli   Bouwel Open Air 

Augustus 

- 30 augustus   ontspanningsdag 

September 

- 6 september  dianamiddag kamp 

  



4 
’t Penoentje – oktober 2014 

LEIDINGSOVERZICHT × LEIDINGSOVERZICHT × LEIDINGSOVERZICHT × LEIDINGSOVERZICHT 

Hoofdleiding 

Clio Vervoort 
0494 75 14 30 
clio.vervoort@hotmail.com 

Ymke Van Thielen 
0477 43 15 24 
ymmeke_@hotmail.com 
 

 

Pinkels Sloebers 

 
Caro Wuyts 
Het Hoog 7 
2288 Bouwel 
0486 97 64 40 
carowuyts@hotmail.com 
 
Charlotte Vercammen 
Herenthoutse Steenweg 50 
2288 Bouwel 
0477 59 26 97 
charlotte.vercammen@hotmail.com 
 
Brent Wouters 
Hansbriel 17 
2288 Bouwel 
0472 79 57 19 
wouters.brent@gmail.com 

 
Sebastiaan Hermans 
Nieuwbaan 4 
2288 Bouwel 
0478 35 27 80 
sebastiaanhermans1@hotmail.com 
 
Toon Peeters 
Het Hoog 24 
2288 Bouwel 
0496 18 64 06 
toon.peeters@hotmail.com 
 
Stef Vos 
Brandenberg 19 
2288 Bouwel 
0496 40 64 42 
ste_f_vos@hotmail.com 

 

Speelclub meisjes Speelclub jongens 

 
Tine Vermeiren 
Nijverheidsstraat 9 
2280 Grobbendonk 
0476 59 56 72 
tine.vermeiren@telenet.be 
 
Tessa Grimon 
Nieuwstraat 38 
2290 Vorselaar 
0494 54 22 66 
tessagrimon@hotmail.com 
 
Piet Savels 
Rostal 13 
2288 Bouwel 
0499 71 52 55 
piet.savels@gmail.com 

 
Gwen Wuyts 
Putrand 40 
2288 Bouwel 
0479 54 68 77 
gwekke_w@hotmail.com 
 
Ben Staussens 
Echelpoel 8a 
2288 Bouwel 
0498 70 09 75 
dj.benno@live.be 
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Kwiks Rakkers 

 
Karen Anthonis 
Echelpoel 4 
2288 Bouwel 
0476 59 56 21 
karen.anthonis@hotmail.com 
 

Toon Van Looy 
Herenthoutse Steenweg 42 
2288 Bouwel 
0496 18 64 33 
toonvanlooy@hotmail.com 
 

Lennert Van Looy 
Herenthoutse Steenweg 42 
2288 Bouwel 
0498 60 06 16 
lennertvanlooy@hotmail.com 

 
Thomas Moons 
Brandenberg 23 
2288 Bouwel 
0479 57 19 75 
thomas.moons@hotmail.com 
 

Dries Anthonis 
Echelpoel 4 
2288 Bouwel 
0476 37 33 27 
anthonis_dries@gmail.com 

 

Tippers Toppers 

 
Lies Meir 
Pallieterdreef 34A 
2280 Grobbendonk 
0488 30 38 64 
lies.meir@hotmail.com 
 
Muriel Van Hemelen 
Noord-Dauwenland 16 
2200 Herentals 
0485 13 95 92 
muriel_vhemelen@hotmail.com 

 
Robby Van den Eynde 
Dries 5 
2288 Bouwel 
0499 32 75 47 
robby.vde@hotmail.com 
 
Lukas Beersmans 
Hanegoor 22 
2288 Bouwel 
0494 61 45 05 
beersmanslukas@gmail.com 

 

Keti’s Aspi’s 

 
Clio Vervoort 
Jondenstraat 88 
2270 Herenthout 
0494 75 14 30 
clio.vervoort@hotmail.com 
 

Ymke Van Thielen 
Kroonspaadje 28 
2288 Bouwel 
0477 43 15 24 
ymmeke_@hotmail.com 
 

Frederik Hermans 
Dijkje 14, bus 5 
2500 Lier 
0478 35 28 42 
frederikhermans16@gmail.com 

 
Tessa De Winter 
Vroegeinde 9 
2290 Vorselaar 
0479 66 52 27 
tessa.de.winter@gmail.com 
 
Alexander Hermans 
Nieuwbaan 4 
2288 Bouwel 
0479 07 51 22 
alexander.hermans@hotmail.com 
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 NIEUWE LEIDING × NIEUWE LEIDING × NIEUWE LEIDING × NIEUWE LEIDING  

 

  Ben Staussens       (15/07/1996) 

Den Benno is sinds enkele jaren niet meer te missen op onze 

Chiro. Van deejaying & technologie weet hij alles en elke 

klus weet hij te klaren. Toen hij zijn chirocarrière begon als 

topper werd zijn leven helemaal doorelkaar gegooid. 

Zondag is sindsdien chirodag, ‘dooie mus’ is veel plezanter 

dan naar het veldrijden kijken en op kamp is er altijd één dag 

die niet stuk kan: de dag waarop we ballekes in tomatensaus 

eten. Ook al heeft hij het geluk twee cookies als ouder te 

hebben.  

 
Lies Meir        (22/08/1996) 

Lies is sinds haar pinkeljaren niet meer weg te krijgen op de 

Chiro want voor haar is een zondagnamiddag een moment 

om je volledig te kunnen uitleven. Dat Clio, Sebastiaan & 

Julie haar favoriete leiding waren, zullen de tippers geweten 

hebben want als dit jaar even gek wordt, dan zullen zij een 

droomjaar beleven. Mocht Lies te horen krijgen dat ze 

morgen haar geest zou geven, dan zou ze nog graag ALLE 

toffe dingen van de hele wereld doen en dat samen met al 

haar vrienden, ook wel haar protjes genoemd. 

 

Muriel Van Hemelen    (04/09/1996) 

Muriel is zowat het groentje op onze Chiro. Als keti kwam ze 

van het verre Herentals om hier in Bouwel plezante 

zondagnamiddagen te beleven. Als je ze niet vindt op de 

chiro dan zit ze plezier te maken bij haar vrienden of te 

dromen over ‘gemetste muur’. Wil je Muriel echt gek maken 

dan moet je met haar piratenboot spelen ofwel haar 1 

miljoen euro geven om samen met haar een wereldreis te 

maken. 

 
Stef Vos       (13/12/1996) 

Stefke, alsook the fox genoemd, is misschien de kleinste 

maar wel de dapperste van de nieuwe leiding. 

Avonturenloop doet hij als de beste en minutenloop is zijn 

favoriete chirospel. Lopen doet hij dus ontzettend graag. 

Dus doe zeker geen moeite om eens ‘koerske’ tegen hem te 

doen! 
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Brent Wouters      (09/03/1996) 

Brent die mag zich naar, eigen zeggen, toch profileren als knapste 

nieuwe leiding. Als rakker, met den Tokke & de Meutte als leiding, 

beleefde hij zijn eerste chirojaar. Sindsdien is hij steeds in voor het 

spelen van een leuk spelletje (zolang het maar niet te actief is). Als hij niet 

op de Chiro is dan is hij ofwel tapper aan het spelen in het Lido 

(jeugdhuis, niet die ene bar aan de Lindekens), ofwel zit hij wat de 

politieker uit te hangen. Moest je hem even kwijt zijn en je hoort 

iemand zeggen: ‘de pot verwijt de ketel’, wees dan maar zeker dat 

hij het was.  

 

Piet Savels       (23/05/1996) 

Dat de speelclub jongens twee jaar geleden het mannelijke 

geslachtsdeel tot zimmy hebben omgedoopt, heeft Piet zeker 

geweten. Hij kan geen 5 minuten op de Chiro zijn zonder dat er 

zimmy naar hem geroepen wordt. Hijzelf ging ook de eerste keer 

naar de Chiro toen hij speelclub jongen was. En sindsdien hebben 

we iemand die ongestoord de onnozelaar uithangt. Op kamp moet 

je voor hem oppassen als we barbecueën, want hij durft wel eens 

gaan lopen met jouw bonnetje. Als hij morgen zijn laatste dag zou 

meemaken, zou hij meteen het vliegtuig naar de VS nemen om een 

high-five te geven aan de Amerikaanse president om daarna met 

hem de grootste kebab op aarde te eten. 

Lennert Van Looy      (24/10/1996) 

De Lennie is het voetbaltalent van onze Chiro. Geef hem een bal en 

hij is een half uur bezig. Geef hem geen bal, hij zal er één vinden. Dit 

fenomeen zien we al van toen hij nog sloeber was.  Maar hij is een 

echte chirofiel. Voor niets laat hij de Chiro staan, alleen voor 

familiefeesten dan want daar kan je lekker eten en drinken. Een 

topmoment voor hem op kamp is het eten van balletjes in 

tomatensaus. En dan nog het liefst om ter meeste. Probeer hem 

maar eens te verslaan! 
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Charlotte Vercammen    (14/09/1996) 

Charlie is een echte Bouwelse griet. Ook zij vinden we vanaf de 

pinkeljaren in de Chiro. En om de cirkel rond te maken werd ze er 

dit jaar, samen met 2 andere prachtleid(st)ers, ook leiding van. Haar 

lievelingsdier is zonder twijfel een dino, dat kan je wel afleiden uit 

de foto.  

Lukas Beersmans     (14/10/1996) 

Lucky, de oppertopper, is een echte chiroiaan. Zijn fantasie kan alles 

aan en dat kun je ook zien aan zijn programma’s. Een chironamiddag 

is voor hem dan ook een superleuke bezigheid. Hij gaat enorm graag 

op kamp, voor één reden eigenlijk: om elke avond pap en koek te 

kunnen eten. Mocht hij vandaag 1 miljoen euro krijgen dan weet hij 

zeker wat te doen: rentenieren en feesten.  



9 
’t Penoentje – oktober 2014 

STOPPERS × STOPPERS × STOPPERS × STOPPERS × STOPPERS × STOPPERS × STOPPERS 

Terugblik naar de Chiro… 

 

Bij de start van elk Chirojaar horen nieuwe uitdagingen. Zo zal je misschien in een nieuwe 

afdelingsgroep terechtkomen of nieuwe vriendjes ontmoeten. Ook zullen je oude vertrouwde leiders 

vervangen worden door alweer nieuwe gezichten. Er wordt nieuwe hoofdleiding aangesteld en de 

laatstejaars aspi’s vervoegen onze leidingsploeg. Jammer genoeg moeten we ook elk jaar afscheid 

nemen van een aantal personen uit de leidingsploeg. Na vele mooie jaren hebben Julie, Valorie, 

Jolien, Silke, Shary, Lieselot en Robyne namelijk besloten om te stoppen als leiding. Het ligt voor de 

hand dat dit geen eenvoudige beslissing was. In dit artikel geven de stoppers een kleine terugblik 

over hoe zij het Chiroleven ervaren hebben.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 De stoppers; v.l.n.r Valorie, Julie, Silke, Lieselot, Robyne, Jolien en Shary 

Ik heb na 14 onvergetelijke jaren besloten om te stoppen met de chiro.    

Het afscheid was niet zo makkelijk maar ik heb dan ook vele leuke herinneringen aan de chiro: 

Als pinkel ernaar uitkijken dat je leiding u int rond zou zwieren, ondersteboven dan nog! Of wanneer 

je kwik bent je leiding kietelen tot ze zou zeggen wat we gingen doen in plaats van 10 minuten te 

wachten. Thuiskomen vol blauwe plekken. ‘Robyne eet pita’ zingen als tafelmomentje. Als het kamp 

voorbij is al uitkijken naar het volgende. Maar ik heb ook geleerd dat Paris Hilton geen stad is, 

Aardbeien ook groentjes kunnen zijn en dat er melk in tomaten zit. ( Met dank aan karen !  )  

3  jaren ben ik leiding geweest, elke zondag kwam ik met veel plezier naar de chiro om met al die 

enthousiaste kindjes te spelen en te ravotten. En ik heb geprobeerd om de chirozondagen even leuk 

en onvergetelijk te maken voor mijn leden net zoals ik ze vroeger beleefd heb.    

Chiro Bouwel, bedankt voor de fijne jaren !    

 

Shary  
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Mijn verhaal bij Chiro Bouwel begon bij de Pé en Sarah, als Keti. Ik was “nen overloper” van een 

andere Chiro, maar het was de beste overloop ooit. Het had ook iets te maken met een sjorpaal en 

Brent Tops. Zij die erbij waren, weten waarover ik het heb. ;-) 

De drie jaren als lid van Chiro Bouwel waren fan-tas-tisch! Lachen, gieren, brullen, kressen bij de 

schriktocht, die schriktocht zelf ineen mogen steken en iedereen is goe terugpakken van vorig jaar, 

een keti-café organiseren, ambras maken op tweedaagse, kapotte knieën, een nat kamp, verbaasde 

sloepi’s  bij ’t ontwaken in Amel, de start zetten van wat ondertussen een vaste waarde is in het 

Bouwelse uitgaansleven; “de Aspifoaf”, naar Oostenrijk op bivak gaan, daar 17 worden (en massaal 

getrakteerd worden door dieje van ’t hotel), de mooiste tweedaagse van mijn leven,… En dan: leiding  

worden. 

Startend met twee Wuytskes (Sanne & Gwekke) bij de speelclub-meisjes, 12 “rotjoeng” die 

ondertussen gegroeid zijn tot prachtige (puber-)dames die ik van mijn leven niet zal vergeten! 

Na vijf jaar leiding kan ik als enige zeggen dat ik alle Wuytskes de revue heb zien passeren ;-) en me 

daar ongelooflijk mee geamuseerd heb! 

Veel zondagen gevuld met (soms niet zo) op voorhand geregelde, zot originele programs en 

fantastische chirokids, veel vrijdagen doorgebracht in het leidingskot, grave kampen meegemaakt, 

héél veel foto’s gezien, nog vééééééle meer mosselpotten rondgedragen, BOA’s overleefd, 

parochiefeesten opgeruimd, drie keer die “joeng” mogen verblijden met mijn gezelschap :p, en nog 

zoveel meer… 

Maar het mooiste aan leiding zijn is toch de vriendschap die je krijgt van vele kindjes, de 

bemoedigende woorden  en het respect dat je krijgt van ouders, de “Merci-kes” en lieve briefjes die je 

krijgt na een plezant kamp, het prachtige lied van “mijn tippertjes”… 

Chiro Bouwel, het was me een genoegen, jullie zijn en blijven een deel van mijn leven. 

Julie (of ook wel; Juliette, Julle, Jul, Broawensiejels, Matras,…) 

En ohja… 

!!!18-0 !!!* 

 
 

*De tippers waren dit kamp met 18 – 0 gewonnen 

van toppers. 
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14 jaar Chiro Bouwel… Toch wel een tijdje… 

14 jaar op zondag je helemaal kunnen uitleven, zowel de 10 jaar als lid als de 3 jaar als leiding. Door de 
lucht gezwierd worden als kleine pinkel, kampvuurstukjes maken die meestal alleen maar door onze 
groep grappig gevonden werden (‘ik graaf een putteke van 4 op 4…’, Barbie en Ken nadoen,…), 
tafelmomentjes zelf verzinnen als kwik (Robyne eet pita…), 160 muggenbeten hebben op je eerste 
kamp (écht waar!), armen die in coma gelegd werden door ‘den beul’, de beste zolderslaapkamer 
hebben, naarmate de avond vordert, de humor ook op zijn hoogste niveau laten komen (Tessa DW, 
heb je nog een bavetje nodig? :p), grapjes uithalen met de vervangleiding op kamp (ben je al bekomen 
Lien?), je nog steeds als lid gedragen ook al ben je al leiding,…  
13 kamplapjes die op mijn chirohemd pronken en die nog altijd talloze herinneringen naar boven halen 
van Bree, Opoeteren, Tessenderlo, Lozen, Amel, Ronse, Oostenrijk, Schoonaarde, Horebeke, Essen, 
Geel, Kroatië en Gérouville.  
13 jaar tijdens elk aantrede op kamp “Lui en Lam, zijn we altijd stram…” uit volle borst meezingen (of 
zal ik kwelen zeggen?) om dan telkens weer veel te veel te eten (“ik sport dat er na het kamp wel af…”) 
dankzij de kookkunsten van de cookies.   
 
Bedankt Timmy, Tinne, Ansje, Annelies, Kirsten, Sandy, Sarah, Ans, Leen, Mart, Tikke, Meutte, Péke, 
Jasmien & Peetch voor ons onvergetelijke jaren als lid te bezorgen. 
Bedankt Tessa DW, Nikita, Jolien Smeekens, Shary & Karen voor de superjaren als leiding. 
En uiteraard bedankt aan heel de leidingsploeg & aan heel Chiro Bouwel! 
(en als jullie ooit eens vervangleiding nodig hebben… ) 
 
Lieselot 
 

 

Leiding zijn doe je met heel je hart,  
stoppen met leiding zijn, is dus best wel hard. 
Het betekent natuurlijk niet dat Chiro uit je hart verdwijnt  
of dat de liefde voor Chiro wegkwijnt.   
Ik blijf uiteraard in Chiro geloven, 
het Chirovuur in mij zal niet doven. 
Chiro zit je in het bloed 
en het is daardoor dat je het allemaal doet.  
Chiro Bouwel kon me jaren plezieren 
en liet me telkens weer opnieuw gieren.  
Hierdoor ontstonden de mooiste herinneringen, 
ik wil dus gerust nog eens als vervangleiding inspringen. 
Hou jullie niet in om die herinneringen met mij nog eens op te halen. 
Dan kunnen we samen in gedachte afdwalen 
naar het mooie verleden met duizend onvergetelijke verhalen.  
Chiro Bouwel heeft me nog iets heel speciaals gegeven: 
echte vriendschap voor het leven! 
Voor dit alles wil ik iedereen graag bedanken, 
snel voor ik begin te janken. 
BEDANKT! 
 

Valorie 
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“Beelden zeggen zoveel meer dan duizend woorden!” 

Bedankt Chiro Bouwel 

Silke 

 

 

 

Shary, Lieselot, Julie, Valorie, Robyne, Jolien en Silke bedankt voor de vele jaren die jullie je hart in 

onze Chiro hebben gestoken. De leidingsploeg zal nooit meer dezelfde zijn. Bedankt voor alles!! 

  

Chiro Bouwel  
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JAARTHEMA × JAARTHEMA × JAARTHEMA × JAARTHEMA × JAARTHEMA × JAARTHEMA 

 

 

Ik zie u graag. Leuk dat je in mijn team zit! Het is altijd fijn met jou erbij,.. 
Heb je dat vandaag al eens gezegd? Nog niet? Awel, dan is het tijd om dat nu te doen. Of nog 
beter, het is tijd om hier eens een jaar lang extra aandacht aan te besteden!  
  
Bij Chiromantiek denk je misschien al meteen aan roze hartjes, kussende koppels bij 
zonsondergang of een slow op een melig muziekje op de Chirofuif. Maar Chiromantiek gaat 
over veel meer dan dat.  
We zijn met superveel in de Chiro en we zien mekaar allemaal graag! Er zijn dan ook super 
veel graag-zien-relaties mogelijk in de Chiro: de leden zien elkaar graag maar ook hun 
leiding, de leiding ziet de leden graag en ook hun medeleiding en de gewesters,.. en zo 
kunnen we nog wel even doorgaan. 
  
De Chiro zit boordevol Chiromantiek. Het vloeit doorheen onze werking en we zien het elke 
dag weer op de verschillende niveaus. Dit jaar zetten we dat in de kijker en pikken we er een 
heleboel relaties uit waar we expliciet willen tonen dat we onszelf graag zien, mekaar graag 
zien of respect hebben voor andere relaties. 
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KAMP × KAMP × KAMP × KAMP × KAMP × KAMP × KAMP × KAMP × KAMP 

 

Ook dit jaar was de chiro klaar om zich volledig uit te leven op Kamp. Met vol enthousiasme de bus 

op en voor de oudere groepen de trein. Iedereen was klaar om Gérouville onveilig te maken en onze 

Waalse medemens onze aanwezigheid duidelijk te maken! 

Onze aspirantjes vlogen zonder genade ’s morgens de trein op. Met kleine ogen en een grote mond 

werden de vertragingen van de NMBS ingevuld door Bouwelse hangjeugd, die de welbekende 

‘selfiekoorts’ te pakken hadden en à volonté hun ‘duckfaces’ vereeuwigden. De keti’s namen een 

trein vroeger om er toch maar nog slechter uit te zien dan de aspi’s. Echte competitiebeesten in 

Chiro Bouwel!  

Gérouville werd geteisterd door de mini-orkaan Bertha. Haar sluizen stonden gedurende de 10 dagen 

geregeld open, wat zorgde voor de bijkomende nattigheid. Ondanks het matige weer hing er toch 

een feestelijke sfeer, die geproefd kon worden als men diep genoeg de Waalse lucht inhaleerde. 

Weer werden we dit jaar geconfronteerd met het feit dat we altijd in gevaarlijke buurten verblijven. 

We stelden vast dat er een gruwelijke seriemoordenaar de vredige paadjes, van het bos vlak naast de 

kampplaats, bewandelde. Geen probleem voor onze leden uiteraard. Ze gingen met hun stoutste 

schoenen, fakkels en rieken het bos in om op de zogehete schrikkeltocht een einde te maken aan de 

moordenaar’s bestaan. 

De zangstonde was ook weer een knaller dit jaar! Die avond werden er heel wat stembanden 

verloren en nooit meer teruggevonden. Met hits als “Jef zat in de keuken met Tina” en “Het 

bivaklied” galmden onze engelengeluiden over het Waalse platteland. 

Ten slotte maakten we een gigantisch kampvuur. Iedere groep had een prachtig origineel stukje 

voorbereid dat de lachspieren verwende. Ook de cookies hadden zich weer ingezet om hun lijflied uit 

te schrijven. Vooral Peter met zijn prachtige solo had veel succes. 

De terugweg op de bus verliep eerder kalm. Enkele snurkende geluiden waren te horen op de 

achterste banken en aan de voorste banken zag je het kwijl door de gang vloeien. Daar kwam plots 

verandering in toen onze alleraardigste buschauffeur besloot een beetje sfeer in de keet te brengen. 

Hij had besloten om de feestklassieker ‘Du bist alles’ te draaien. 2 aspi’s van op de achterste rij 

getuigen: “We keken elkander in de ogen en vielen zonder ook maar een woord gezegd te hebben in 

met het refrein van het lied. We zagen de bus een heuse sprong maken toen iedereen wakker 

schoot. Voor ons was dit een perfecte afsluiter van een bangelijk kamp.”  
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ONTSPANNINGSDAG × ONTSPANNINGSDAG × ONTSPANNINGSDAG × ONTSPANNINGSDAG 

 

Een bijzonder aangename dag gingen we tegemoet in de Tongelreep. Het subtropisch zwembad, 

waar avontuur achter elke hoek schuilt en waar de vloertegels hun wrijvingscoëfficiënt gevaarlijk laag 

ligt, was het doelwit van onze ongelooflijk enthousiaste bende. Van verwonderde sloepi’s tot 

katerende aspi’s waren van de partij, allen even verbijsterd toen ze de knotsgekke glijbanen en 

golfbaden te zien kregen. 

Wat de meeste mondjes deed openvallen en hartjes sneller deed kloppen, zal toch wel de reuze tol 

geweest zijn die te midden van dit stukje paradijs stond. Het bovennatuurlijk gevoel dat verkregen 

werd tijdens het glijden in de tol werd prachtig verwoord door een toenmalig aspilid dat leed aan 

toch wel aanzienlijke alcoholische uitdrogingsverschijnselen. “Ik betrad het voetenbadje dat me deed 

denken aan de voetbaden die ik op koude winteravonden voor de beeldbuis altijd nam. Met een licht 

gespannen blik staarde ik naar het rode licht, dat naar mijn gevoel elk moment op groen zou 

springen. De tijd stond stil tot plots het startsignaal werd gegeven voor wat een heftige maar licht 

filosofische rit zou worden. Ik vloog door een enge buis die me in de tol katapulteerde en met een 

gevoel van onmacht onderging ik mijn lot. Na een aantal seconden plonste ik in een visbokaal. Het 

lauwe water met een overdosis chloor baande zich een weg door mijn neus, richting sinussen. Het 

hoofd boven water houdend besefte ik dat het alles voorbij was...” 

Voor de kleinsten onder ons was het golvenbad de vreugde zelf. Ze zijn er volgens sommige bronnen 

niet uitgeweest. De legende luidt dat hun ziel daar eeuwig de sfeer in ere zal houden.  

Voor sommigen was het bubbelbad dan weer de ‘max’. Zij spendeerden er uren. Zij keken toe hoe de 

rest zich olijk uitleefde op de vele waterattracties die ter beschikking gesteld werden. 

We kunnen besluiten dat het bezoek van Chiro Bouwel nog lang zal nazinderen in de echorijke hallen 

en kleedkamers. Aan de uitgeputte gezichtjes op de bus te zien was het meer dan geslaagd. Weinig 

woorden zijn uitgewisseld, iedereen droomde weg met de prachtige herinneringen en het huiselijk 

achtergrond geluid van radio Nostalgie. Het werd een stille nacht zoals Bouwel er zo vele heeft...  
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MOSSELFEESTEN × MOSSELFEESTEN × MOSSELFEESTEN × MOSSELFEESTEN 

 

De mosselfeesten waren dit jaar weer geweldig. En ja de zee is ook weer wat mosselen armer nu. 
Maar bij deze willen we bedanken: 

 de honderden aanwezigen die massaal mosselen, gebakken vis, pannenkoeken, 
curryworsten, gemeste muur, rijstpap, … hebben gegeten. 
 

 ouders die  zijn komen helpen en zij hebben massa’s werk verzet!  
 

 de cookies die gezorgd hebben voor al dat lekkers. 
 

 keti’s & aspi’s voor het kuisen van de miljoenen mosselen. 
 

 en alle andere vrijwilligers die zich hebben ingezet voor dit fantastische evenement. 

 

Wist je datjes! 

 Alle jongens van de leiding in bloot bovenlichaam mosselpotten hebben afgewassen, AL 

MEEZINGEND MET DE RADIO!! 

 

 De gebakken vis dit jaar NIET op was! 

  

 Brent en Jolien, toen ze aan de kassa zaten, duizenden selfies hebben getrokken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot volgend jaar!  
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DAG VAN DE JEUGDBEWEGING × DAG VAN DE JEUGDBEWEGING   

 

Vrijdag 17 oktober was het weer zo ver! De dag waarop je eens zot kon doen ook al was het geen 

zondag, de dag van de jeugdbeweging. We begonnen onze dag heel vroeg. Om 7u stonden we al 

paraat in Grobbendonk in ons uniform om lekkere koffiekoeken te eten die we kregen van de 

jeugdraad. Daarna konden we met een gevulde maag richting school vertrekken.  

Op school was het weer moeilijk om stil te zitten. Logisch want onze uniformen zijn gemaakt van 

bewegend stof. Dus we worden elke keer opnieuw gedwongen. De neiging om iets uit te steken was 

die dag ook net iets groter. De vraag: ‘mag dat wel?’ kon snel beantwoord worden met: ‘DEUH, ge 

hebt uw uniform aan!’.  

 

Was jij die dag vergeten je uniform aan te doen? Of mocht je het van je mama niet aandoen omdat 

het niet gestreken was? Pak dan alvast haar agenda voor 2015 en zet in er in het groot in op 16 

oktober: ‘DAG VAN DE JEUGDBEWEGING! (Hemd moet gestreken zijn).’ 

 

Voor zij die geen tijd hadden om de brug over te steken richting Grobbendonk die dag of voor zij die 

daar te lui voor waren, hier zijn enkel foto’s. 
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OUDLEIDINGSDAG × OUDLEIDINGSDAG × OUDLEIDINGSDAG × OUDLEIDINGSDAG 

Chiro is (nog steeds) een toverwoord….. 

Oudleidingsdag nav 50 jaar Chiro Bouwel 

 

Zondag 18 oktober 1964.  De 3de zondag van de maand.  De 292ste dag van het schrikkeljaar 1964.  

Het was een zonnige en koele dag met ruim 7 uur zon. De lucht was onbewolkt, er woei een zwakke 

wind met vrij krachtige windstoten (dixit Google…). 

Om 13.30 h verzamelde de Bouwelse Chirojeugd zich op de wip, nu beter gekend als het pleintje voor 

café Toreke.  Het laatste ‘pluimeke’ was naar beneden geschoten zodat gevaar op vallende pijlen 

uitgesloten was.   Na het fluitsignaal van hoofdleider Jos en nadat proost Fons al wat nerveus in zijn 

handen had gewreven, stelde iedereen zich op in een vierkant. De hoofdleiding in het midden.  Links 

stonden de Burchtknapen, recht voor de hoofdleiding traden de Knapen aan en tenslotte stonden 

rechts de Kerels.  Telkens eerst de “vendelleider” met naast hem de “voorman” en daarnaast de 

‘gewone’ leden van het vendel.  Nadat iedere vendelleider uit volle borst zijn vendelnaam 

(“Klauwaerts”, “Torenwachters”, etc) en “Aangetreden” had geroepen, werd de Chirovlag gehesen 

onder het zingen van een aangepast lied, waarna  de formatie werd ontbonden en iedere afdeling de 

diverse straten van Dorp en Ter Duinen ging testen met wat mars- en keuroefeningen om daarna in 

de kerk het lof onveilig te maken en te genieten van onze wekelijkse portie wierook. Om een uur of 3 

kon er dan gespeeld worden tot 5 uur. Dat was toen inderdaad Chiro….  

Chiro was onder andere dat. Maar Chiro was toen ook al : kameraardschap, teambuilding, initaitief, 

inzet, geloof, vertrouwen,….  Na 50 jaar is dat nog steeds de constante. 

Na een lange voorbereiding was het inderdaad dan zover. Zaterdag 18 oktober 2014, 50 jaar na die 

zonnige zondag in oktober 1964 was er nu die zonnige zaterdag.  De groep die het initiatief had 

genomen om de oudleiding van de afgelopen 50 jaar nog eens bij mekaar te brengen was al vroeg op 

pad.  En ook de vorige dagen en maanden hadden zij uiteraard niet stil gezeten.  De groep was een 

representatieve weerspiegeling van de volledige populatie oudleiding. Alle generaties waren quasi 

vertegenwoordigd.  Iedereen had zijn taak ter harte genomen : de uitnodigingen en administratie, 

het financiële gedeelte, de wandeling door Bouwel, de zangstonde, het volksdansen, de muziek, de 

dia’s, de barbecue, de wijnen en andere geestrijke dranken. Aan alles was gedacht. En het weer was 

schitterend.  

In  de laatste paar weken werd duchtig gecommuniceerd over het aantal ingeschrevenen : 50 was de 

eerste kaap, daarna ging het snel over de 100 om tenslotte af te kloppen op bijna 170 aanwezigen…. 

Fantastisch ! Voor ons allen een teken dat de interesse voor de Chiro nog steeds daar is en de 

waarden over tijd onveranderd zijn gebleven… 

 

Het werd een deugddoende namiddag en avond.  Weerzien met vrienden en vriendinnen van 

vroeger : 

 -“Gij zijt nog altijd dezelfde…” of “Ik had u niet meer herkend…” 

-“Waar woont gij nu ?” 

-“Kinderen ?” “Kleinkinderen ?” 
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Gedurende de wandeling in de namiddag werd ons chiro-archief getest zowel wat betreft de spelen 

onderweg (vlaggestok, chinese voetbal, …) als wat betreft de faits divers van de afgelopen 50 jaar.  

Duchtig  puzzelen met de letters leverde algauw de oplossing van het raadsel (was het niet “Lui en 

lam zijn…” ?). 

Zonder de minste twijfel maakte de volksdanssessie achteraf de nodige emoties los bij iedereen. Ik 

laat in het midden welke emoties, maar ik kan me inbeelden dat er nogal wat uitersten bij waren. 

Volksdansen liet en laat niemand in de Chiro onberoerd.  Zoals trouwens ook de zangstonde ; waarbij 

Fons Van Bergen (of is het nu “Fons van Bergen” ? of misschien toch “Fons Van Berghen” ?) moest 

vaststellen dat de zangteksten hier en daar in een nieuw 21ste eeuw kleedje waren gestoken. Al bij al 

waren we na de sessie “Fans” Van Fons en van Suzanne met haar accordeon. 

En dan kwam de kers op de taart. Een fantastische barbecue tot in de puntjes gearrangeerd door Rita 

en haar team. In een gezellig ingericht chiroheem. Net op maat van het aantal aanwezigen.  De 

avond was lang en de nacht nog langer. De vluchtige ontmoetingen van de namiddag werden 

uitgediept bij een glas wijn, een pintje en/of een Duvel.   De oude verhalen kwamen terug naar 

boven en misschien hadden we ze al zo dikwijls gehoord, het blijft beklijven en is plezant, alsof we 

het nog eens terug konden beleven. Menig plan is gesmeed om mekaar in de toekomst nog eens 

terug te zien en niet zo lang meer te wachten…. 

We kijken er dus naar uit.  Chiro 2020 ?  Chiro 55 ? of welke reden dan ook. Een vervolg gaat er 

komen. Omdat het zo plezant was en omdat Chiro in de toekomst ook nog een toverwoord zal 

blijven. 

In naam van het organisatie-comité van deze reünie zou ik iedereen willen bedanken die zijn steentje 

heeft bijgedragen, als deelnemer of in welke hoedanigheid dan ook. We’ll meet again, some day… 

Mark Torfs 

Bouwel, 19 oktober 2014 
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PINKELS × PINKELS × PINKELS × PINKELS × PINKELS × PINKELS × PINKELS  

 

 

Beste pinkelliefhebber 

 

Naar aanleiding van de miss pinkelverkiezing hebben we uw hulp nodig. Brent, 
Caro & Charlotte hebben de pinkels al kunnen testen op hun modelkunsten, op 
hun behendigheid via een parcours en we zijn te weten gekomen hoe slim ze zijn. 
Maar ze hebben een probleem. Ze hebben een rebus gemaakt die de winnares 
moet kunnen oplossen, maar ze zijn de oplossing vergeten. Kan jij ze helpen? 

 

 

 

 

 

 

 

       …………………………………          …..................       …………………      …........................... 

 

 

 

 

 

  



21 
’t Penoentje – oktober 2014 

SLOEBERS × SLOEBERS × SLOEBERS × SLOEBERS × SLOEBERS × SLOEBERS × SLOEBERS  

Dragon Slayers! 
 

AANDACHT AANDACHT, 

 

Heeft u problemen met draken? Kent u iemand die problemen heeft met draken? Één 

adres, de super stoere, sterke, moedige, … draken doders – sloebers van Chiro 

Bouwel! Zij krijgen de klus geklaard, met hun zelfgemaakte zwaarden en sterk 

getrainde vaardigheden door de meesters (Toon, Stef en Seba) kunnen ze elke draak 

aan en lossen ze u probleem in no time op!  

Indien u me niet gelooft, ik heb het zelf meegemaakt, en kijk maar eens hoe stoer 

onze sloebers zijn! 

U kan ons contacteren op zondag tussen 2 en 5 uur.  

Groetjes,  

De super sloebers en hun sloeberleiding! 
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SPEELCLUB MEISJES × SPEELCLUB MEISJES × SPEELCLUB MEISJES × SPEELCLUB MEISJES  

Het nieuwe Chirojaar is gestart en ook de speelclub meisjes staan weer paraat. Samen met hun 

enthousiaste leiding zullen ze er alles aan doen om er een spetterend jaar van te maken! 
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SPEELCLUB JONGENS × SPEELCLUB JONGENS × SPEELCLUB JONGENS   
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KWIKS × KWIKS × KWIKS × KWIKS × KWIKS × KWIKS × KWIKS × KWIKS 

Er waren eens 8 meisjes die op zondag niet wisten wat te doen.  

Totaal radeloos   

 op zoek naar actie, besloten ze om chiro Bouwel op te zoeken.  

Toen ze zagen welke knappe binken en vrouwtje hun leiding gingen zijn,

 zeiden ze meteen alle plannen voor zondag af om naar de chiro te 

kunnen komen. Ze zouden het zich nooit beklagen, elke zondag was een schot in de roos.  

Met veel gelach en kabaal  komen ze elke zondag aan. En met 

evenveel kabaal vertrekken ze om 5uur. Het verhaal over onze kwiks wordt vervolgd.  

Manou – Aline – Nell – Sien – Josefien – Lotte – Laura – Camille – Toon – Lennert – Karen   
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RAKKERS × RAKKERS × RAKKERS × RAKKERS × RAKKERS × RAKKERS × RAKKERS × RAKKERS 

 

 

De Rakkerwoordzoeker 
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TIPPERS × TIPPERS × TIPPERS × TIPPERS × TIPPERS × TIPPERS × TIPPERS × TIPPERS 

Tippers 

Onze groep is klein 

Maar dat vinden wij heel fijn.  

Wij zijn met zijn vijven 

En wij zijn echt viswijven.  

Wij zijn echte meisjes 

En elke week eten we ijsjes. 

We doen heel de dag lekker zot 

En soms laten we een prot  

Wij zijn echt bitches  
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TOPPERS × TOPPERS × TOPPERS × TOPPERS × TOPPERS × TOPPERS × TOPPERS × TOPPERS 

BESTE TOPPERS 

We zijn het jaar ondertussen vlot gestart. Echter hebben jullie nog niet voldoende bewezen dat jullie 

voldoen aan de zware voorwaarden die gesteld worden aan het topper zijn. Maar geen nood wij ,als 

de goedheid zelve, hebben voor jullie enkele opdrachten voorzien zodat jullie op het einde van het 

jaar tevreden kunnen terug blikken op het jaar en bij jullie zelf denken : "Ja, ik heb me bewezen dit 

jaar". Uiteraard is er op deze wereld niets voor niets dus zal aan elke opdracht een evenredige 

beloning aan vast hangen. Echter moeten jullie dit niet alleen doen voor deze beloning, maar vooral 

voor de eer en natuurlijk om te bewijzen dat de TOPPERS nog altijd de beste groep is van heel Chiro 

o.l.v. Bouwel! 

OPDRACHT 1 
Wat heb je aan een leeg lokaal? Niets , het is  gewoon te saai voor woorden. Dus wij willen dat jullie 

mee het graafste lokaal ontwerpen en bouwen dat de chiro ooit gezien heeft. 

OPDRACHT 2 
Zoveel leiding in de chiro! Uiteraard hebben de toppers al de beste weggekaapt maar hoe goed 

kennen jullie de rest van de leiding? Geef ons alle schoenmaten en exacte leeftijden van de voltallige 

leidingsploeg. 

OPDRACHT 3 
Na jullie nederlaag vorig jaar op kamp hebben we besloten dat het zo niet verder kan, dus nu hebben 

jullie een heel jaar de tijd om met honkbal van jullie leiding te winnen. Train maar genoeg! 

OPDRACHT 4 
De chiro is nog altijd een religieus geïnspireerde jeugdbeweging zeg voor ons daarom een  

weesgegroetje en de 10 geboden. En vanbuiten leren he ! 

OPDRACHT 5 
Nu jullie van ons kunnen winnen met honkbal dus het tijd om de tippers uit te dagen om op kamp te 

honkballen en uiteraard te winnen! 

OPDRACHT 6 
Zonder leden zijn wij niets dus vandaar : Wees op minstens 4 zondagen  voltallig! 

OPDRACHT 7 
Wat is een formatie zonder een tof spel ? Ook al niets vandaar de volgende opdracht : Leg een spel 

begrijpbaar en deftig uit in de formatie. 

OPDRACHT 8 
Wat is het leven zonder een geheim? Vraag deze opdracht maar eens na. 

GROETEN EN VEEL SUCCES VANWEGE JULLIE LEIDING ! 
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 KETI’S × KETI’S × KETI’S × KETI’S × KETI’S × KETI’S × KETI’S × KETI’S  
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 ASPI’S × ASPI’S × ASPI’S × ASPI’S × ASPI’S × ASPI’S × ASPI’S × ASPI’S  

Omdat aspi’s te gek voor woorden zijn!  
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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. 

 

 

  


