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VOORWOORD × VOORWOORD × VOORWOORD × VOORWOORD × VOORWOORD  

 

Allerbeste sympathisant van O.LV. Chiro Bouwel 

Wat zijn we weer blij dat u even tijd neemt om ons fantastische 4-maandelijks tijdschrift te 

doorbladeren. Want er is weer wat gebeurd hoor de laatste maanden. Vele verhalen zullen al wel 

over heel het landgebied Bouwel verspreid zijn, maar nu pas zal u de echte feiten lezen.  

We zullen starten ergens midden juli, toen vertrokken tegen de 100 chiroleden, leiders en cookies 

richting Meeuwen-Gruitrode. U denkt waarschijnlijk: ‘Oh, MEEUWEN-Gruitrode, ze zijn op kamp 

geweest naar de zee.’. Maar dan heeft u het mis. Wij waren op kamp in de Limburg! De aspi’s en 

keti’s, die met de fiets naar de kampplaats waren gereden, hadden dan ook geluk dat het naar de 

Limburg was. Zo viel hun trage tempo niet zo hard. Maar desalniettemin goed getrapt! Ons kamp was 

echt weer super bangelijk. Zo bangelijk dat alle teken uit het bos graag wilden meespelen.  Omdat ze 

geen uniform hadden, kon dit natuurlijk niet, dus uit protest beten ze ons maar. De teken dachten 

natuurlijk dat ze ons liggen hadden, maar niets was minder waar, want daar waren super-Lukas, 

super-Muriel en super-Tessa om met hun magische ding de teken de vermoorden. 175921 – 0 Chiro 

Bouwel vs. de tekenclub. 

Nog geen week nadat het kamp was afgelopen, hadden we onze chirogrond omgebouwd tot een 

heus feestterrein waar duizenden mensen zijn komen op dansen. Het was weer een topeditie! Na 

Bouwel Open Air konden we met z’n allen uitkijken naar de ontspanningsdag. In ’t Toreke ging de 

ronde al dat we naar Bellewaerde gingen en bij de toenmalige aspi’s dat we naar Bokrijk gingen. 

Roddels, roddels, roddels, … Want we gingen, samen met een veel te warme zon, naar Walibi!  

Na Walibi namen we afscheid van onze leden en de vrijdag daarop gingen we richting Lier om de 

nieuwe chiro-regering in een te steken. Formateurs De Winter en Hermans leidden alles in goede 

banen en tegen een recordtijd was de nieuwe regering gevormd. Aan de leden te horen is het een 

topregering! Fantastische teams zijn samengesteld. Daar gaan we toch vanuit, zolang er geen 

stakingen zijn…  

Maar dit jaar is het een heel speciaal jaar, want …  

het was SPEL ZONDER GRENZEN! Maanden lang hebben we eraan gewerkt. Op onze quiz waren meer 

dan 40 ploegen ingeschreven. Op onze foute party was iedereen zo hard aan het feesten dat ze er 

nog stijf van zijn. Op onze mosselfeesten zijn er zoveel mosselen gegeten dat er een voorraad is 

aangelegd voor minsten 3 weken. Maar we mogen natuurlijk het belangrijkste van heel het weekend 

niet vergeten: spel zonder grenzen zelf. Er werd gestreden alsof hun levens ervan afhing. Het was 

echt een mooie strijd. Maar er kon natuurlijk maar één winnaar zijn. En deze editie heeft het Dorp, 

de verdiende winnaar, de beker mee naar huis kunnen nemen (al waren ze die even kwijt). 

 

Zo nu bent u al kort ingelicht over wat er allemaal gaande is op onze Chiro. Maar voor meer details 

moet u uiteraard de inhoud wat verder analyseren op de volgende pagina’s.  

Veel leesplezier! 

Een half-nieuwe-Penoen-redactie 

Kato, Flex, Tine en Brent 
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KALENDER × KALENDER × KALENDER × KALENDER × KALENDER × KALENDER × KALENDER 

 

November 2015 

1 november   Allerheiligen – GEEN CHIRO 

22 november   Christus Koning 

 

December 2015 

6 december   Sinterklaas 

12 december   Kerstmarkt Dorp 

19 december   Donatusnacht 

27 december   GEEN CHIRO 

 

Januari – Februari 2016 

3 januari   GEEN CHIRO 

28 februari   Planningsweekend kamp – GEEN CHIRO 

 

Maart 2016 

5 maart    Aspirine 

13 maart   Spelen met de ouders 

27 maart   Pasen – GEEN CHIRO 

 

Mei 2016 

8 en 22 mei   Inschrijven kamp 

15 mei    Pinksteren – GEEN CHIRO 

 

Juli – Augustus 2016 

30 juli    Bouwel open air 

11 t.e.m. 21 augustus  Kamp 

28 augustus   Ontspanningsdag    
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 LEIDINGSOVERZICHT × LEIDINGSOVERZICHT × LEIDINGSOVERZICHT× LEIDINGSOVERZICHT 

Hoofdleiding 

Sebastiaan Hermans 
0478 35 27 80 
sebastiaanhermans1@hotmail.com 

Tessa De Winter 
0479 66 52 27 
tessa.de.winter@gmail.com 

 

Pinkels Sloebers 

Tessa De Winter 
Vroegeinde 9 
2290 Vorselaar 
0479 66 52 27 
tessa.de.winter@gmail.com 
 
Tine Vermeiren 
Nijverheidsstraat 9 
2280 Grobbendonk 
0476 59 56 72 
tine.vermeiren@telenet.be 
 
Karen Anthonis 
Echelpoel 4 
2288 Bouwel 
0476 59 56 21 
karen.anthonis@hotmail.com 
 
 

Lies Meir 
Pallieterdreef 34A 
2280 Grobbendonk 
0488 30 38 64 
lies.meir@hotmail.com 
 
Ben Staussens 
Echelpoel 8a 
2288 Bouwel 
0498 70 09 75 
dj.benno@live.be 
 
Hanne Moons 
Brandenberg 23 
2288 Bouwel 
0471 68 69 78 
hanne.moons@ outlook.com 

 

Speelclub jongens Speelclub meisjes 

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 
 
Lukas Beersmans 
Hanegoor 22 
2288 Bouwel 
0494 61 45 05 
beersmanslukas@gmail.com 

Caro Wuyts 
Het Hoog 7 
2288 Bouwel 
0486 97 64 40 
carowuyts@hotmail.com 
 
Emilie Diels 
Nieuwbaan 8 
2288 Bouwel 
0474 60 30 36 
emiliediels.emilie@gmail.com 
 
Marie Vervoort 
Nieuwbaan 10 
2288 Bouwel 
0494 93 11 01 
marie.vervoort@skynet.be 
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LEIDINGSOVERZICHT × LEIDINGSOVERZICHT × LEIDINGSOVERZICHT× LEIDINGSOVERZICHT 

 

Rakkers Kwiks 

Dries Anthonis 
Echelpoel 4 
2288 Bouwel 
0476 37 33 27 
anthonis_dries@gmail.com 
 
Toon Van Looy 
Herenthoutse Steenweg 42 
2288 Bouwel 
0496 18 64 33 
toonvanlooy@hotmail.com 
 
Alexander Hermans 
Nieuwbaan 4 
2288 Bouwel 
0479 07 51 22 
alexander.hermans@hotmail.com 

Muriel Van Hemelen 
Noord-Dauwenland 16 
2200 Herentals 
0485 13 95 92 
muriel_vhemelen@hotmail.com 
 
Kato Van den Bergh 
Spechtdreef 5  
2280 Grobbendonk 
0471 03 11 98 
katovandenbergh@gmail.com 

 

Toppers Tippers 

Charlotte Vercammen 
Herenthoutse Steenweg 50 
2288 Bouwel 
0477 59 26 97 
charlotte.vercammen@hotmail.com 
 
Janne Wouters 
Timmermanslei  
2280 Grobbendonk 
janne.wouters@hotmail.com 

Gwen Wuyts 
Putrand 40 
2288 Bouwel 
0479 54 68 77 
gwekke_w@hotmail.com 
 
Piet Savels 
Rostal 13 
2288 Bouwel 
0499 71 52 55 
piet.savels@gmail.com 
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LEIDINGSOVERZICHT × LEIDINGSOVERZICHT × LEIDINGSOVERZICHT× LEIDINGSOVERZICHT 

 

Keti’s Aspi’s 

Sebastiaan Hermans 
Nieuwbaan 4 
2288 Bouwel 
0478 35 27 80 
sebastiaanhermans1@hotmail.com 
 
Tessa Grimon 
Nieuwstraat 38 
2290 Vorselaar 
0494 54 22 66 
tessagrimon@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 
 
Clio Vervoort 
Jondenstraat 88 
2270 Herenthout 
0494 75 14 30 
clio.vervoort@hotmail.com 
 
Brent Wouters 
Hansbriel 17 
2288 Bouwel 
0472 79 57 19 
wouters.brent@gmail.com 
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NIEUWE LEIDING × NIEUWE LEIDING × NIEUWE LEIDING × NIEUWE LEIDING 

 

  
Janne Wouters 

Leidster van de Toppers 

Ik ben lid sinds de Pinkels. 

Mijn favoriete spel is Ninja. 

Op kamp kijk ik echt altijd uit naar pap en koek. 

Ik zeg altijd: ‘Shots fired’. 

Je kan me altijd blij maken met het eten van de kookploeg. 

Als ik nog maar één dag te leven zou hebben zou ik nog 

graag op ontspanningsdag gaan. 

 

Kato Van den Bergh 

Leidster van de Kwiks 

Ik ben lid sinds de Pinkels. 

Mijn favoriete spel is feestje op den boot. 

Op kamp kijk ik echt altijd uit naar het kampvuur. 

Ik zeg altijd: ‘Doe mee, dan zul je zien hoe leuk het is’. 

Je kan me altijd blij maken met een glimlach. 

Als ik nog maar één dag te leven zou hebben zou ik nog 

graag het noorderlicht zien. 

 

Emilie Diels 

Leidster van de Speelclub meisjes 

Ik ben lid sinds de Speelclub meisjes. 

Mijn favoriete spel is weerwolfje. 

Op kamp kijk ik echt altijd uit naar de kampdans! 

Ik zeg altijd: ‘Sorry’. 

Je kan me altijd blij maken met een knuffel. 

Als ik nog maar één dag te leven zou hebben zou ik nog 

graag een dag chiro doen, shoppen en lekker gaan eten. 
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NIEUWE LEIDING × NIEUWE LEIDING × NIEUWE LEIDING × NIEUWE LEIDING  

 

 

 

 

STOPPERS × STOPPERS × 

STOPPERS × STOPPERS × 

STOPPERS × STOPPERS × 

STOPPERS 

   

 

 

  

Marie Vervoort 

Leidster van de Speelclub meisjes 

Ik ben lid sinds de Pinkels. 

Mijn favoriete spel is minutenloop. 

Op kamp kijk ik echt altijd uit naar de families en zeker de 

familiedag. 

Ik zeg altijd: selfieee. 

Je kan me altijd blij maken met puddingpap. 

Als ik nog maar één dag te leven zou hebben zou ik nog 

graag een reuze deadride bouwen en vliegende non spelen. 

 

Hanne Moons 

Leidster van de Sloebers 

Ik ben lid sinds de Pinkels. 

Mijn favoriete spel is rugby en minutenloop. 

Op kamp kijk ik echt altijd uit naar de bivakchoco. 

Je kan me altijd blij maken met verrassingen. 

Als ik nog maar één dag te leven zou hebben zou ik nog 

graag gaan longboarden in Frankrijk. 
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STOPPERS × STOPPERS × STOPPERS × STOPPERS × STOPPERS × STOPPERS × STOPPERS 

De leidingsploeg heeft dit jaar weer opnieuw een hele boel enthousiaste nieuwe leiding mogen 

verwelkomen, maar bij elke start van een nieuw Chirojaar hoort echter ook het afscheid van een 

aantal ervaren leden van onze groep. Dit jaar moesten we afscheid nemen van Robby, Ymke en Fré…  

 

 

 

Beste chiro Bouwel 

 

Na 18 jaar zeg ik geen vaarwel maar een tot ziens. Ik zeg in 1 adem ook een oef. Een oef van voor alle 

zware momenten die meestal worden stil gezwegen. Maar zeer zeker ook een dank u wel voor alle 

momenten die mij men leven lang zullen bijblijven.  

Eigenlijk bedrieg ik mezelf want hoewel ik fysiek ben gestopt moet ik mentaal nog stoppen met de 

chiro. En om eerlijk te zijn denk ik dat zoiets niet kan want: “Chiro is geen hobby, chiro is een leven.”.  

Soms zit ik op de fiets en betrap ik mezelf er op dat ik chiroliedjes aan het neuriën ben. Meestal 1 

bijzonder liedje: “Ik blijf in chiro geloven” en het is waar want ik geloof daadwerkelijk met heel mijn 

hart in chiro. Ik geloof in die fantastische uitlaatklep, ik geloof er in dat ik een verschil heb gemaakt bij 

mijn ex-leden (hopelijk positief :p), en boven al geloof ik er in dat mijn ex-leden fantastische leiding 

zullen zijn/worden. En buiten die momenten op de fiets is er nog de befaamde stoppersfoto. Die staat 

op mijn nachtkastje en iedere avond voor het slaapgaan kijk ik even. En wat zie ik dan? Niet mezelf 

zoals iemand anders die de foto zou zien. Ik zie een fantastisch moment uit een al even fantastische 

chirocarrière . Ik zie ieder keer een ander moment uit mijn 11jaar als lid, 7 jaar als leiding waarvan 2 

jaar als hoofdleiding. Een moment uit die duizenden uren voorbereiding, duizenden uren vergadering, 

duizenden uren kuisen of … .  

Maar nu is het tijd om jullie los te laten en vooral om jullie succes te wensen. Nu is het jullie beurt om 

mooie momenten te creëren. Maar weet dat chiro in mijn hart zit. Weet dat als jullie me nodig 

hebben ik er steeds voor jullie zal zijn. Niet enkel het eerste jaar dat ik gestopt ben maar ook over 10 

jaar, over 25 jaar of zelfs als ik zo gelukkig mag zijn om het te halen over 80 jaar.  

Ik weet het is cliché maar: Dank u. 

Robby 
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STOPPERS × STOPPERS × STOPPERS × STOPPERS × STOPPERS × STOPPERS × STOPPERS 

 

 

 

 

De chiro, toen ik 12 was, wist ik nog niet goed wat dat was, was dat wel iets voor mij? Ons Lieselot, 

die zat al in de chiro en zij vond dat superfijn. Dus dachten ik en Seba, waarom zou dat niet ook iets 

voor ons zijn? 1e zondag van september, zijn we dus met een klein hartje naar die vreemde chiro 

vertrokken. En het waren de beste jaren van mijn leven. Wij waren misschien niet de meest 

gehoorzame groep, maar hey, af en toe eens straf krijgen dat hoorde erbij, ne ferme sjot van de Pé 

onder onze ‘put’ en we konden er weer even tegen. Na al die fijne jaren, was het dan tijd voor ons om 

toch ook maar leiding te worden. Een nieuwe stap, … En wederom een stap in de goede richting! Bij 

de leiding werd ik verder gevormd in hoe ik een groep moest leiden. Hoe je ze kan stimuleren en je 

verhaal laten volgen. Ik heb zo’n beetje alle groepen gehad van leeftijd. De rakkers, klaar om naar het 

middelbaar te gaan, maar nog klein genoeg om iedere week opnieuw ‘raad de pokémon’ te spelen. 

Deze knulletjes heb ik 2 jaar mogen leiden (en lijden ^^ ). Daarna was het tijd voor een nieuwe 

uitdaging vond ik. De tippers, pubermeisjes  dat was nogal een verschil ten opzichte van die 

jongens. Het viel echter zo goed mee, dat ik het jaar erachter dan maar terug meisjes heb gekozen, de 

pinkels. Deze kleine schatjes, die onder mijn benen konden lopen zonder te bukken. 1 brok energie! 

Na dat jaar was het weer tijd voor het (bijna) anderste uiterste. De keti’s! Wat een verschil in 

communicatie! Deze kindjes (kunnen we ze nog kindjes noemen) wisten wat ze wilden en daagden 

ons uit om in onze kennis te graven om nieuwe invallen van spelletjes te zoeken! Na 2 jaar keti’s, 

werd het tijd om de chiro gedag te zeggen, nieuwe ontwikkelingen in mijn leven (alleen gaan wonen, 

werken en school combineren, …) zorgden ervoor dat ik niet meer genoeg tijd in de chirowerking kon 

steken. Als laatste schiet dan natuurlijk nog de leiding in de randactiviteiten over. Een eerste keer 

Bouwel Open Air meedoen, de mosselfeesten, … stuk voor stuk activiteiten die veel energie vragen 

van de leiding maar die voor mij zo veel voldoening schonken! De mensen en kinderen op zondag 

naar huis zien gaan met een voldane glimlach op hun gezicht! Daar deed ik het voor. 

Chiro Bouwel, je hebt me de beste jaren van mijn leven geschonken! Bedankt daarvoor en aan alle 

leiding, doe zo voort! 

Fré 

 

 

 

Robby, Ymke en Fré, bedankt voor al die mooie jaren, herinneringen, … We gaan jullie missen! 
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JAARTHEMA × JAARTHEMA × JAARTHEMA × JAARTHEMA × JAARTHEMA × JAARTHEMA 

Geef kleur! 

Twee woorden en een uitroepteken. Meer 

hadden we niet nodig om de titel van het 

jaarthema te verzinnen. We gaan niet veel 

woorden vuil maken aan de boodschap 

want jij bent aan zet. We geven je een 

virtuele schouderklop en het volgende 

gratis kleuradvies. 

Geef Kleur! is een oproep. Elk weekend 
ben jij de gedroomde ambassadeur voor de 
Chiro. Jij smijt je volledig met je kleurrijke persoonlijkheid en dat zien we graag 
gebeuren. 

Kijk, het is heel eenvoudig. Iedereen kan zichzelf zijn in de Chiro. Je hoeft niets 
speciaals te kunnen of te doen om bij de Chiro te komen. Dat vinden wij de 
normaalste zaak van de wereld en bovendien levert dat een kleurrijke en diverse boel 
op. 

Je hebt kleine en grote Chirogroepen, je hebt er in de stad en op het platteland, 
enzovoort. Jouw Chirogroep is anders dan de andere en dat is goed. Allemaal gelijk: 
hoe saai zou dat niet zijn? Toch is er een gemeenschappelijke factor: spel! Hoe 
divers we ook zijn, spel verbindt alle Chirogroepen in Vlaanderen met elkaar. 
We spelen dit jaar met kleur en dagen je uit om te kijken naar hoe kleurrijk en divers 
je Chirogroep is. Ontdek de verrassende kanten van een spel en van je groep! 
Vervorm een spel zodat het nog meer kleur krijgt. Speel een spel op een absurde 
locatie, verander regels of speel samen met een andere Chirogroep. 

En verzamel alle kleuren! Lijkt je dat geen goed idee? Ga op zoek naar nieuwe 
kleuren! Laat je verwonderen door iedereen die in je groep zit en overtuig de rest 
van de buurt om mee kleur te geven aan de Chiro! 

Jij hebt nu het jaarthema in handen. Hoe je het inkleurt, dat bepaal je zelf. Weet dat 
de kleur die jij toevoegt mee de kracht van je groep bepaalt. Speel met kleur en 
geniet van dit werkjaar! 

#ChiroGeeftKleur 
De Bende van het Jaarthema 

Ps: bekijk zeker ook de site van het jaarthema: http://geefkleur.chiro.be 
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OP KAMP × OP KAMP × OP KAMP × OP KAMP × OP KAMP × OP KAMP × OP KAMP × OP KAMP 

Net als vorige jaren was Chiro Bouwel weer gepakt en gezakt om een onvergetelijk kamp te 

beleven. Onze Aspi’s en Keti’s vertrokken een dag eerder met de fiets en begonnen aan een 

lange fietstocht. En dat onder een snikhete temperatuur. Al gauw werden de eerste bussen 

zonnecrème bovengehaald. Maar voor sommigen kwam dat al net iets te laat.  

Nadat alle tenten opgezet waren en alles op z’n plek stond kon het echte kamp beginnen.  

De dienstleiding, ‘de gaypolice’ besloot er meteen een onvergetelijk kamp van te maken. 

Met een tal van nieuwe spelletjes werden de diensten ingezet. En alle families: Fruitige 

Fruitverkopers, Slapende Snoodaards, Flitsende Foorkramers en Mannen Van Den Atelier 

deden hun uiterste best om ook dit jaar uitgeroepen te worden tot de sterkste familie. Dat 

werd beslist een heftige familiedag. 

De kampactiviteiten waren ook dit jaar een succes. Op de zangstonde werden er heel wat 

stemmen verloren en de morgen er achter liters thee gedronken om deze te recupereren. 

Voor de meeste tevergeefs. 

Doorheen het hele kamp werd er natuurlijk nooit geklaagd over het eten, want net zoals elk 

jaar zorgden de cookies weer voor overheerlijk eten, de ‘stoemp met baksausis’, ‘soep me 

ballekes’, chocomousse en gemetste muur was om vingers en duimen van af te likken. 

Tijdens het kampvuur werden er grappige, ontroerende, … stukjes opgevoerd. Iedereen had 

het naar zijn zin en vertrok de volgende morgen met kleine oogjes maar met een grote brok 

aan herinneringen terug naar huis.  

 

 

 

  



   13 
’t Penoentje – oktober 2015 

SPEL ZONDER GRENZEN × SPEL ZONDER GRENZEN × SPEL ZONDER GRENZEN  

Zaterdag 3 oktober 2015 was het eindelijk weer zover. Na vier jaar in spanning af te wachten, 

kwamen de verschillende wijken van Bouwel opnieuw bij elkaar om te strijden voor de 

gerenommeerde titel van “Beste Wijk”.  De strijd tussen de Langenheuvel, het Dorp, de Rabesdijk en 

de Lindekens was weer enorm groot. Maar er kon natuurlijk maar één de grote winnaar zijn: het 

Dorp! Zij mogen vanaf heden overal in Bouwel van vele privileges genieten!  

Onder het motto ‘1 foto zegt meer dan 1000 woorden’: 
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Wij hebben er als leidingsploeg enorm van genoten om Spel Zonder Grenzen te organiseren, en wij 

hopen dat het voor velen van jullie een onvergetelijke dag was!! 

 

Tot binnen vier jaar! 
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PINKELS × PINKELS × PINKELS × PINKELS × PINKELS × PINKELS × PINKELS  

Liefste penoenlezertjes!  

De pinkels zijn weer met een leuke bende dit jaar. Deze 10 enthousiaste bengels doen niets liever dan spelen, 

knutselen en zich lekker vuil maken. Deze foto’s zijn daar het levende bewijs van. 

Aan alle mama’s en papa’s van deze lieverds: duid 22 tot 24 april in het fluo aan in jullie agenda’s, want dan 

gaan de pinkels op weekend. Meer informatie over wat jullie moeten meenemen, om hoe laat we jullie 

verwachten, … volgt binnenkort. 

 

Voor de ouders van deze 10 bengels hebben we op facebook een groep gemaakt, waar jullie de rest van de 

foto’s kunnen zien van de voorbije weken en waar we ook regelmatig nieuwe foto’s zullen posten. De groep 

heet  ‘pinkels 2015-2016’ dus kom er gerust bij! 

Groetjes van alle Pinkels en hun leidsters! 
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SLOEBERS × SLOEBERS × SLOEBERS × SLOEBERS × SLOEBERS × SLOEBERS × SLOEBERS  

Zoek het verstopte eendje van de sloebers in 
het ballenbad! 
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SPEELCLUB MEISJES × SPEELCLUB MEISJES × SPEELCLUB MEISJES × SPEELCLUB MEISJES  

De Speelclubmeisjes zijn sinds de doop van zondag 11 oktober échte, übercoole speelclub 

meisjes geworden!  

VOOR-FOTO:  

 

NA-FOTO: 
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SPEELCLUB MEISJES × SPEELCLUB MEISJES × SPEELCLUB MEISJES × SPEELCLUB MEISJES  
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SPEELCLUB JONGENS × SPEELCLUB JONGENS × SPEELCLUB JONGENS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De stoere speelclub jongens geraakte vlotjes met hun mega jeep door de jungle door.  

 Kunnen jullie dit ook ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Groetjes de speelclub jongens !  
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KWIKS × KWIKS × KWIKS × KWIKS × KWIKS × KWIKS × KWIKS × KWIKS 

 

De 11 benodigdheden voor de doop zitten verstopt in deze woordzoeker,  

help jij de Kwiks om ze te vinden? 
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RAKKERS × RAKKERS × RAKKERS × RAKKERS × RAKKERS × RAKKERS × RAKKERS × RAKKERS 

 

 

Vergeet de aspi’s, vergeet de toppers, vergeet de sloebers. De graafste mannen van Chiro Bouwel 

zijn de RAKKERS! Met onze gespierde torso’s en gepimpte wandelstokken doen we elke andere chiro 

met verstomming slaan. Getuige hiervan onze passage op de flierenberg. We kwamen mannen tegen 

van Chiro Herenthout en Chiro Pako, met hun groot lawaai. Maar toen ze onze rakkers leerden 

kennen, keerde het lawaai al snel om in ontzag en grote bewondering voor onze macho’s en hun 

onwaarschijnlijke knikkerbaan. 

Nog niet overtuigd?  Kijk dan maar eens naar die stoere rakkers hierboven op de foto’s. Voila, genoeg 

gezegd. 

Grave groeten 

Lotje, Celis, Brekalo, King Ili, Contact, Gust, Bassie, Matti, Aiki, Flexx, Pumba en Van Loewe 

  



   22 
’t Penoentje – oktober 2015 

TIPPERS × TIPPERS × TIPPERS × TIPPERS × TIPPERS × TIPPERS × TIPPERS × TIPPERS 

 

TIPPERDOOPPUZZEL 

- Deze doop nooit goed gekomen was zonder _ _ _ _  en _ _ _ _ _ _ ! 
- Automobilist sta stil met _ _ _ _ _ _ _ _ op je handen is veel moeilijker dan gedacht. 
- Je niet goed kan gooien met _ _ _-_ _ _ _ _ tijdens ik verklaar de oorlog aan. 
- Dat voetballen met _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ na een tijdje te koud is aan de voeten 
- Je geen cocktailsaus kan maken met _ _ _ _ _ _  en _ _ _ _ _ _ _ _ 
- Tijdens naaimachientje iedereen besefte dat de _ _ _ _ _ en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hard 

schuurde. 
- Een pot _ _ _ _ _ _ _ _ _ en _ _ _ _ _ _ _ _ te rap leeg zijn voor lang mee te spelen. 
- Natuurlijk mogen we de vettige sausjes niet vergeten.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ en _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Wist je al dat de Tippers het licht in het lokaal aan of uitkrijgen zonder de  

Schakelaar aan te raken.  

Groetjes Piet, Gwekke, Amber, Fien, Floor, Lotte, Lotte K, 

                 Kyra, Stien, Yesmina de Beestige Tippers 
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TOPPERS × TOPPERS × TOPPERS × TOPPERS × TOPPERS × TOPPERS × TOPPERS × TOPPERS 

Wilfried, Wilfried, Wilfried en Wilfried 

De parochiefeesten is een evenement waar iedereen uit Bouwel en omstreken elk jaar naar 

uitkijkt. Er staan vele leuke activiteiten op het programma, maar het beste blijft de 

rommelmarkt op zondag (zeker wanneer je er met de chiro naartoe gaat).  

Zo zijn ook wij op die bewuste chironamiddag in september naar de rommelmarkt geweest. 

Nadat we een beetje geld bijeengeraapt hadden door goocheltrucs te doen en onze 

onweerstaanbare charmes te gebruiken, moesten we de winst verdelen en daarmee iets 

gaan kopen. Het was de bedoeling om met een ‘zo cool mogelijk’ voorwerp terug te komen, 

en we hebben niet teleurgesteld. Het resultaat was: Wilfried, Wilfried, Wilfried en Wilfried 

(respectievelijk een wandelstok met hondenkop, radio, fiets en eenhoorn).  

Even konden deze vier in harmonie met elkaar samenleven, maar mooie liedjes duren niet 

lang: Wilfried is per ongeluk in het vuur beland, Wilfried hangt vast met een kabel in een 

stopcontact in het Topperlokaal, Wilfried is in verschillende kleuren gespoten (vooral rood 

natuurlijk), en Wilfried zijn we gewoon kwijt.  

Voor (bijna) elk probleem bestaat er gelukkig een oplossing. Zo hebben we de hondenkop 

van Wilfried nog gevonden tussen de assen, en gemonteerd op een tak.  

Het lijden van Wilfried moeten we ook met een korreltje zout nemen, omdat hij heel goede 

(en vooral luide) muziek kan spelen.  

En het leven van Wilfried loop eigenlijk ook op wieltjes (heeft u hem), zeker omdat hij nu 

gedoopt is door ons 

Maar voor Wilfried liep alles helaas niet zo goed af: we zijn hem kwijt. Het chiroheem is al 

verschillende keren afgezocht, maar Wilfried blijft onvindbaar. Daarom eindigen we ons 

verhaal met een zoekertje: Heeft u deze Wilfried gezien, of weet u waar hij verblijft ? Aarzel 

dan niet om met ons contact op te nemen. 

De Toppers 
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 KETI’S × KETI’S × KETI’S × KETI’S × KETI’S × KETI’S × KETI’S × KETI’S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel plezier! 

De Keti’s  
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 ASPI’S × ASPI’S × ASPI’S × ASPI’S × ASPI’S × ASPI’S × ASPI’S × ASPI’S  

De aspiranten zijn ’t padje kwijt. 

Kan jij hen helpen ’t padje te vinden?  
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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. 

 

 

  

 


