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Prettige vakantie !

Beste chirosympathisanten,
Het werkjaar zit er helaas pindakaas bijna op. We sluiten het jaar af met een fantastische daguitstap en
een schitterend kamp. Jullie mogen binnenkort een bezoekje verwachten van ons om jullie
kampinschrijving te regelen. Of wie weet is je afdelingsleiding wel erg ijverig en zijn ze al lang bij jullie
thuis langs geweest…
Jullie hebben het misschien al opgemerkt, maar het pleintje naast ons heem is veranderd in een heuse
bouwwerf. De werken aan onze nieuwe lokalen zijn eindelijk begonnen! Op het pleintje komen drie
lokalen met verschuifbare tussenwanden. De muur tussen het heem en de nieuwe lokalen zal
afgebroken worden en ook vervangen worden door een verplaatsbare wand. Zo kunnen we één grote
ruimte creëren als dat nodig is. We krijgen ook een eigen sanitaire blok. Verder plaatsen we nog een
nieuw dak op de oude lokalen, want het oude is dringend aan vernieuwing toe. Volgend jaar kunnen we
(hopelijk) al in de nieuwe gebouwen! Tot dan is het strikt verboden de werf te betreden ;-)
We gaan jullie niet langer ophouden, want de andere pagina’s van de flits smeken om jullie aandacht.
Van iedere afdeling is er weer één leidingsmens in zijn pen gekropen om jullie voor de laatste keer dit
werkjaar van een stukje spetterend en onderhoudend proza te voorzien. Naast het vrijblijvend
entertainment op de afdelingspagina’s bevat deze flits naar aloude gewoonte ook nog belangrijke
informatie: een kalender, onze contactgegevens, …
(En als jullie meegaan op kamp, krijgen jullie nog een aparte kampflits met alle nodige informatie.)
Geniet ervan!

Bedankt voor het vertrouwen dat jullie in ons hadden, en tot volgend jaar!
Groetjes,
De leiding

,

Groetjes,
Sam, Giovanni, Sien, Isabelle en Emmeline.

Liefste speelclubbertjes,
Het einde van het jaar is in zicht. Wij hopen dat jullie een leuk jaar gehad hebben. Wij, jullie
allerliefste leiding, hebben alvast een super leuk jaar gehad.
Binnenkort is er natuurlijk ook het jaarlijkse kamp. Dit jaar gaan we naar Bocholt. Het belooft
een super-Peter-Pan kamp te worden. We vertrekken op 21 juli met de trein richting Limburg.
Maar alle nodige informatie zullen jullie wel krijgen als we op huisbezoek komen om jullie in te
schrijven .
Maar vooraleer we op kamp vertrekken is er natuurlijk nog de DAGUITSTAP. Deze gaat door op
10 juli. Waar en wat het wordt blijft voorlopig nog een verrassing. Natuurlijk moeten jullie
weten waar en wanneer er afgesproken moet worden en wat jullie zo allemaal moeten mee
hebben. Verdere informatie volgt .
We hopen alvast dat jullie allemaal meekunnen op daguitstap en natuurlijk ook op kamp.
Omdat wij denken dat jullie niet weten wat gedaan alvast deze kleurplaat. Je kan die gerust
inkleuren en meenemen op kamp.
Vele groetjes van jullie liefste leiding

Beste rakwi’s
Hier jullie opperbevelhebbers DE LEIDING.
Het jaar zit er bijna op en ik kan terug kijken op een leuk jaar samen met jullie.
Maar het jaar zit er toch nog niet helemaal op dus ik verwacht jullie nog steeds paraat op iedere
activiteit.
Jullie kunnen ons binnenkort voor jullie deur verwachten, want de inschrijvingen voor het kamp zijn van
start gegaan. Ik hoop dat jullie massaal meegaan op kamp om er een onvergetelijke 10 dagen van te
maken.
Voor wie niet mee kan op kamp (of voor het onwaarschijnlijke idee dat je nog twijfelt :D) is er nog de
daguitstap waar we een hele dag plezier kunnen maken. Wie wel meegaat op kamp is hier natuurlijk
ook welkom.
Nu het einde er bijna is, begin je terug te denken aan het begin.
Ik wil iedereen die er was bedanken voor het leuke weekend. Wij met de leiding hebben ons
geamuseerd en ik hoop jullie ook. Als het kamp net zo vlot verloopt als het weekend weet ik zeker dat
het geweldig wordt.
Ook wil ik iedereen die er was met het groepsfeest bedanken voor jullie inzet. Jullie hebben er op een
korte tijd toch nog iets moois van kunnen maken.

Sommigen onder jullie laten volgend jaar

achter zich en daarmee ook de lagere school.

Volgend jaar wordt een spannend nieuw jaar want jullie gaan over naar de tito’s met
. En alsof
dat nog niet genoeg is, gaan jullie ook nog eens naar het secundair. Vrees niet, het klinkt erger dan het
is.
Voor de rest onder jullie zou ik zeggen: “geniet van jullie laatste jaar als rakwi en van jullie laatste jaar
in de lagere school.“
Het zal allemaal wel goed komen, wat ze jullie volgend jaar ook aandoen want jullie zijn er meer dan
sterk genoeg voor. En trouwens jullie kunnen ook volgend jaar iedere week uitkijken naar dat
lichtpuntje op zondag als jullie weer naar de chiro kunnen komen.
Tot slot wensen wij jullie allemaal geluk toe met de proeven.
En hopelijk tot op kamp.
Met vriendelijke / chiro-achtige groeten
Jullie leiding (in alfabetische volgorde: Anneleen, Gust, Jan, Melian en Rüne)

Beste titomevrouwtjes en titomeneertjes!
Dit is inmiddels het 4e titoflitsartikel van het jaar. Het 4e van het jaar betekent ook het laatste van het
jaar..
Jaja het jaar komt stilaan op z’n einde ( het chirowerkjaar wel te verstaan)
Maar maar maar! Het is nog lang niet gedaan want er komt ons nog een prachtige periode tegemoet.
Een periode van plezier, gelach, muziek en al dan niet prachtig gezang.
Want wanneer het werkjaar er op zit zijn de examens achter de rug en wanneer deze voorbij zijn is het
vakantie!
Ik denk dat ik voor iedereen van ons mag spreken dat we allemaal graag de vakantie zien komen. Wat
staat er nog op het programma voor deze vakantie betreffende de Chiro? Wel:
Eerst en vooral komt er nog een daguitstap op 10 juli.
EN dan volgt er vanzelfsprekend die bekende periode van 10 dagen waar iedereen naar verlangt. Kamp,
bivak, noem het zoals je wil maar volgens ons is het een stukje hemel.
Wakker worden in de tent en niet meteen uit je warme slaapzak willen.
Door het licht bedauwde gras wandelen wat ervoor zorgt dat je je voeten al niet meer hoeft te wassen.
4 maal op een dag verwend worden door de kookploeg met lekker eten. Lachen met de gekste dingen,
je helemaal uitleven en ’s avonds gaan slapen met de gedachte dat de volgende dag niet leuker kan
worden en dan uiteindelijk ontdekken dat het dus wel nog mogelijk was!
We zullen er een kamp van maken met veel leuke anekdotes waarover we nog lang zullen praten.
OK wij zien het in elk geval helemaal zitten, hopelijk jullie ook??
Graag hadden we jullie nog een kort lijstje meegegeven met dingen die jullie moeten meebrengen
buiten de zaken die op de lijst in de kampflits vermeld staan.
Breng dus volgende nog mee op kamp:
-

Een glimlach voor bij het opstaan en slapengaan
Een lach met af en toe wat geluid voor tijdens spelletjes
Nog eens een lach zoals hierboven maar dan voor op gewoon grappige momenten.
Een traan
Een schaterlach voor bij die traan, voor wanneer je echt niet meer bijkomt van het lachen.
En als het kan nog een paar willekeurige maar persoonlijke gekke bekken om goe zot te doen.

Ik denk dat het voornaamste is gezegd. Eigenlijk wisten jullie het meeste al, is het door ervaring maar
ook omdat we het al zoveel hebben gezegd (betreffende het kamp).
Dus beste mensjes, we zien jullie binnenkort weer.
Heel veel zonnige groeten vanuit Tito León de Los Aldama, Gt, Mexico (zoek het maar op ;) )
SALUUUU
Jullie titoleiding zijnde Jonas a.k.a. Cottyn, Saïn, Eva en Jonathan.

Liefste keti’s,
Zucht. Blad omdraaien. Iets noteren. Zucht. Naar buiten kijken. Zucht. Weer naar het blad kijken. Blad
omdraaien. Lezen. Plots beseffen dat je al niet meer weet wat er op het vorige blad stond. Blad weer
terugdraaien. Opnieuw lezen. Weeral zucht. Enz… Dat is waar jullie zich in de
junimaand=examenmaand mee bezighouden, of bezig hielden ☺, of toch tenminste in mijn fantasie.
Maar niet getreurd, want voor ons is dat een extra motivatie om een geschifte zondagnamiddag in
elkaar te boksen, zodat jullie wat kunnen ontspannen. En we gaan voor een nog spetterender
kampprogramma zorgen. Meer nog, als jullie dit lezen, dan heeft jullie lieftallige en o zo geliefde leiding
al een eerste deel van het kampprogramma uitgewerkt. Voorbeeldig é ;-)
Maar om het kamp te doen slagen hebben we veel meer nodig dan een kampprogramma. Ge moogt ne
keer raden. Wie juist raadt, mag een bank vooruit. Wie een fout antwoord geeft, die moet een beker
water salamanderen. En je mag alleen maar naar het toilet als je een pisrijmpje voor ons maakt,
volgens het rijmschema aabbccddeeff. De leiding is de jury die de rijmpjes goedkeurt en we zijn
partijdig. Heeft iedereen de speluitleg gehoord? Allee, dan mag de eerste beginnen. Wat zeg je,
Yngwie? Hebben we zon nodig? Ja, dat is waar, maar dat is niet het belangrijkste. Drink maar uw beker
leeg. Leegdrinken, Yngwie! Niet morsen en naast uw mond kappen. Ja, Céline, zeg maar. Nee, Cottyn is
ook niet het belangrijkste. Opdrinken. Rien, tis aan uwen toer. Eten? Ja, dat hebben we nodig maar
daar wordt al voor gekeken. Drink maar. Amai, leeg in 2 slokken. Zot! Nele? Ne vélo? Ja dat is handig,
maar ook niet noodzakelijk. Desnoods gaan we te voet op kamp. Tzijn der zelfs die te voet naar
Compostela gaan, waarom zouden wij dan niet in Bocholt geraken? Pakt maar uw bekerke. Sorry, Liske,
maar een tent is ook niet nodig. Ge moet maar een waterdichte slaapzak kopen. Drinken. Ibrachim? Ja,
een agenda zonder nota’s is ook nodig, maar da is niet wat we zoeken. Salamanderen. We zoeken ook
geen wasgerief, Lise. Drink maar. Ja, Tom? Nee, kleren is ook niet juist. Wat zeg je Nicolas? Botten voor
als ’t regent? Deze keer zitten er buizen onder het gras om het water af te voeren, wat zeg je daarvan?
Sjiek é. Geen 2cm water meer op ons terrein na een stortbui. Jelle? Tekenstick? Na 2 dagen stinken wel
al genoeg om de teken weg te jagen, maar ‘t kan nooit geen kwaad van dat mee te pakken. Maar het is
toch niet wat we zoeken. Opdrinken! Spelmateriaal is ook niet juist, Niels. Desnoods houden we ons
bezig met een grassprietje of bouwen we een mierenarena met ons handen. Eva, ’t aan jou. De keti’s?
JAAAAAA correct! Zonder jullie zijn we niets. Oooooooooooooooooh.
Einde.
Groetjes,
Olorin, Daan, Eline en de rib van Tim !

Gegroet aspi’s,
Net zoals ik zitten jullie waarschijnlijk volop te blokken of te doen alsof dat je aan het blokken bent voor
de examens. Tijdens mijn pauze neem ik dan ook graag even de tijd om een laatste artikel van dit jaar
te schrijven. Met veel pijn in het hart moeten we het werkjaar bijna afsluiten (snik snik). Maar er staat
ons nog een megacool kamp te wachten.
Omdat jullie tijdens de examens op de hoogte zouden blijven van jullie mede-aspi’s willen we hieronder
enkele belangrijke weetjes weergeven die wij dit jaar bij jullie opgemerkt hebben.
Wist je dat Aapje mega coole smoelen kan trekken?
Wist je dat Bryan houdt van latexpakjes en zweepjes?
Wist je dat Elise haar mama Véronique De Kock is?
Wist je dat Kelly graag strings draagt?
Wist je dat Julie een mega duur kettinkje heeft gekregen van Philippe?
Wist je dat Annelore haar arm 360° kan draaien en dat raar is om te zien?
Wist je dat Lisa mee doet aan de Tinekesfeesten als clown?
Wist je dat Ietse nog een relatie gehad heeft met leider Daan?
Wist je dat Matthijs een psychokiller is?
Wist je dat Jamie een klein pietje heeft?
Wist je dat Neel zijn neus nu niet meer scheef staat?
Wist je dat Potje op voorkamp jarig is en wij dit zullen moeten vieren?
Wist je dat Tim volgend jaar voor dokter zal studeren?
Wist je dat Justien haar papa altijd dronke is als ik hem tegenkom?
Wist je dat Wannes nog met een knuffelbeer slaapt?
Wist je dat Jon veel te sportief is?
Wist je dat Simon afgeleid is uit het Hebreeuws en ‘verhoorde’ betekent?
Wist je dat Bert een eigen punkbandje wil oprichten?
Wist je dat Bobke zeer goed kan metsen (vooral op zijn gezicht)?
Wist je dat Céline ballet doet?
Wist je dat Charlot de jongste is van de twee?
Wist je dat Julien een grote fan is van Lost?
Wist je dat Kevin E stiekem verliefd is op leidster Tessa?
Wist je dat Kevin Verlinde een fantastische orthopedagoog zal worden?
Wist je dat Valentine dit jaar nog niet veel een helm heeft nodig gehad (misschien komt dit nog op
kamp)?
Wist je dat Mathias dit jaar nog maar twee keer naar de chiro is gekomen?

Bedankt aspi’s voor het megafantastische werkjaar die we nog gaan afsluiten met een super cool kamp.
Jammer dat het allemaal zo vlug is moeten gaan.
De aspileiding

• Zoek alle woorden in de Sportwoordzoeker en help
dan Blub om bij zijn wormpje te komen! Klaar? Zoek
dan ook nog snel even de zes verschillen in de
tekeningen onderaan.

Het beest in mij.
Op kamp gaan met Chiro Stine is een harde confrontatie. Mama en papa zijn ver weg, leve de jeugd !
Als ouderling (37 lentes ‘jong’) in dit jonge gezelschap kan ik die dingen wat van op afstand bekijken. Ik
ben niet jong, ik ben jong geweest.
Het valt me op hoe de beesten vaak onderwerp vormen van kampgesprekken. De beten van de teken,
de ambetante wespen rond de vuilbak, de wakkere muggen in de slaapplaats. Beestig, en heel af en toe
geestig.
Los van die lichamelijke prullen, laat ik mijn arendsoog vallen op de psyche van deze jeugdelingen, hun
echte innerlijke natuur. Ik krijg zowaar dat indruk dat zij in hun meeleven met de natuurlijke omgeving
onbewust de dieren verregaand imiteren tijdens die tiendaagse. De aard van het beestje zeg maar, de
ware aard die bovenkomt. Ze graven een stuk van de grond weg om het eigen tentterritorium af te
bakenen. Zij bouwen een hoog nest om de dominantie in de lucht zichtbaar te maken en de vlakte te
overheersen. Ze ontwerpen vernuftige afzonderlijke holen waaruit de hiërarchie in de groep moet
blijken. En af en toe houden ze een gevecht waarin de superioriteit van de eigen groep moet bewezen
worden.
Wil ik het hier hebben over de parallel tussen een beest dat tegen een boom pist en iemand die een
vlag installeert ? Nee, hoewel het duidelijk is dat beide handelingen bedoeld zijn om zichzelf te
manifesteren op het veroverde gebied.
Wat me vooral in dat kampgebeuren interesseert, is de soms dunne grens te leren zien tussen spel en
echt, tussen tof en gemeen, tussen goed en kwaad. Wat gebeurt er wanneer iemand ijverig modder
gooit en anderen (of zichzelf) met de smurrie in aanraking brengt ? Is dit pure lol, negatief zelfbeeld,
een variante van een schouderklopje, onverwerkt prenataal trauma dat plots opduikt, of onschuldig
nietszeggend vermaak ? Het antwoord is niet altijd zo duidelijk.
Zo kom ik bij de essentie. Chiro is genoemd naar Christus. Jezus was die formidabele Chiro-inspirator.
Hij had het over het goede, maar ook over het kwade. Hij was er niet vies van om te spreken over het
beest in ons. Dat noemde Hij Satan, de duivel zeg maar. Opletten was de boodschap, want deze griezel
was er een meester in om ons bang te maken, om ons uit elkaar te trekken, en om ons in het verderf te
storten.
Je kunt op kamp iemand iets lelijks zeggen. Dan bijt je zoals een teek. Je kunt je onhandelbaar gedragen
in de groep. Dan ben je zoals een ambetante wesp. Je kunt van het goede van een ander profiteren en
hem of haar leegzuigen. Dan ben je zoals een mug. Griezelig allemaal, en heel af en toe geestig.
Ik hoop en bid dat het een fijn mooi kamp wordt:
Goede Jezus, maak Jouw goede Geest in mij wakker. Geef het kwaad in mij niet de overwinning. Help
mij te leven zoals Jij. Dank U, God, dat anderen goed kunnen zijn voor mij. Dank U wanneer ik goed kan
zijn voor anderen. Amen.
Priester Henk
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Het WK 2010 voetbal begonnen is?
Ik hier veel weetjes over zal hebben?
Er 32 landen meedoen aan het WK?
België met zijn Rode Duivels hier niet bij is?
Er 13 Europese ploegen zijn op het WK?
Het snelste doelpunt werd gescoord door Hakan Sükür (Turkije) tegen Zuid-Korea in 2002, na 11 seconden?
Dit echt snel is?
Dit direct gebeurde na de aftrap?
Het laatste doelpunt werd gescoord door Alessandro Del Piero (Italie), in de semi-finale tegen Duitsland in 2006, na
121 minuten?
e
Dit in de 2 helft van de verlengingen gebeurde?
De snelste hattrick werd gemaakt door de Hongaar Laszzlo Kiss, tegen El Salvador in 1982? Hij scoorde in de 70e, 74e
en 77e minuut. Hij is ook de enige wisselspeler die ooit een hattrick heeft gemaakt.
De jongste speler die ooit een doelpunt gemaakt heeft Pele (Brazilië)is? Hij scoorde tegen Wales in 1958 en was toen
17 jaar en 239 dagen oud.
Dit jonger is dan mij?
Ik bijna verjaar?
Ik dan nog ouder ben?
Jairzinho (Brazilië) en Alcide Ghiggia (Uruguay) de enige twee spelers zijn die in elke wedstrijd die ze gespeeld
hebben, een doelpunt hebben gemaakt? Jairzinho in 1970 (6 wedstrijden) en Ghiggia in 1950 (4 wedstrijden).
Het snelste doelpunt door een wisselspeler is gemaakt door Ebbe Sand (Denemarken) tegen Nigeria in de tweede
ronde van 1998? Hij scoorde na 16 seconden.
In 2010 het de eerste keer is dat zowel Noord- als Zuid-Korea zich plaatsen voor het WK?
Deze 2 landen bijna oorlog hebben met elkaar?
Bart De Wever de verkiezingen gewonnen heeft?
Zijn partij de N-VA is?
Je moet gaan stemmen vanaf 18 jaar?
Ik al 2 keer gaan stemmen ben?
Dit telkens in mijn examens was?
Ik daardoor heel vroeg moest opstaan om dan nadien nog te leren?
Ik hoop dat jullie examens goed gaan/gegaan zijn?
Ik jullie succes wens voor nog komende examens?
Ik zelf al vrij trots ben op mijn gemaakte examens?
Ik hoop hiervoor door te zijn?
Ik eigenlijk moet studeren als ik dit schrijf?
Sport toch eigenlijk interessant kan zijn?
Ik van jullie tijd en aandacht genoten heb?
Ik hoop dat jullie nu iets te vertellen hebben dat anderen niet weten?
Jij dan slim bent?
Jij dit allemaal weet door de wist-je-datjes?
Dit super is?
Ik gaan studeren ben?

Hey hey,
Het einde van het werkjaar nadert. OOOOOOOOooooooooooh!!!! Er is vanalles gebeurd.
De volgende leden vertellen alvast wat zij de leukste chirowerking vonden dit jaar.
De leukste zondag was de keer dat de sint op bezoek kwam op
zijn scooter. Ik vond het grappig dat hij mij en mijn vriendinnen
lachtaarten noemde.
Ik vind eigenlijk iedere zondag keileuk, want we zijn een toffe
bende bij de zwoebers. Ik verlang al om op kamp te gaan.

 van Axelle Masselis (zwoebers)

Het drugsbaronspel....in het park van Heule,
....dit vonden we het coolste, leukste spel. Zakjes met zelfrijzende bloem stelde cocaïne
voor, je kon zakjes kopen en verkopen. Er waren politieagenten, drugdealers en twee
drugsbaronnen, Ella en Ruben. Je mocht voor één keer valsspelen en stelen, chique !
Je moest zakjes drugs aan de bank geven en je kreeg er dan geld voor, het waren valse
briefjes. De politieagenten konden iedereen aanhouden, behalve de bank.
Op het einde van het spel keken ze wie het meeste geld had en die was gewonnen.
Nathan was de winnaar, hij was politieagent, die kon ook geld verdienen door anderen
te tikken, die moesten dan hun geld afgeven.
Hopelijk doen we het nog eens over op kamp ;)
 van Arne en Robbe Deceunynck (speelclub)

Kalender:
DATUM
Zaterdag 10 juli 2010
Zondag 18 juli 2010
woensdag 21 juli 2010
zaterdag 24 juli 2010
Zaterdag 31 juli 2010
Vrijdag 10 – zondag 12 september 2010

ACTIVITEIT
Daguitstap
Chiromis om 10u30 in de Sint-Eutropiuskerk
vertrek chirokamp ‘Sloerodoe’ Bocholt
bezoekdag chirokamp + aankomst Zwoebers
Terug van chirokamp ‘Sloerodoe’ Bocholt
Tinekesfeesten met 2 stinekandidates ! Be there !

21/07/2011 - 31/07/2011
23/07/2012 - 02/08/2012
31/07/2015 - 10/08/2015

chirokamp: ‘Tijl en Nele’ Oostham (Ham)
chirokamp: ‘De Boseinder + De Kievit’ Neerpelt
chirokamp: ‘De Driepaal’ Dilsen-Stokkem

Lees alles over het
kamp met Peter Pan
in de kampflits, bij u
thuis bezorgd door de
leiding tijdens de
huisbezoeken.
Vergeet zeker niet de
mededelingen goed
door te nemen. Tot
gauw !

OP DE KOFFIE
met Bart De Wever
Bart De Wever - de nieuwe Vlaamse
held– staat dichter bij Chiro Stine dan de
meeste van onze lezers denken. Een
gesprek met deze charismatische man
maakt het een en het ander duidelijker.
We zoeken de 40-jarige NVA’er op in zijn
thuisdorp Mortsel.
Bart, een paar jaar terug schreef je op je blog: ‘Ik
ben heel mijn leven een Chirojongen. Van ’s
morgens vroeg tot ’s avonds laat.’ Voel je je nog
altijd een beetje een Chirojongen?
Bart zegt: Een jongen of man wordt natuurlijk nooit
oud. Toen ik in de Chiro zat was dat voor mij veel
meer dan een activiteit op zondag tussen twee en
zeven. Het was eigenlijk heel mijn leven. Al mijn
vrienden en vriendinnen waren daar, ik kon er mij
echt in uitleven. Daarnaast was ik nog met andere
sociale projecten bezig, hoor, maar toch… Ik ben
natuurlijk niet meer echt met de Chiro bezig, maar
toch vind ik dat ik niet zoveel veranderd ben. En ik
kan me nog altijd bezighouden met het motiveren
en steunen van jongeren. Bovendien zijn mijn
kinderen aangesloten bij de plaatselijke Chiro.
Hoe verliep je Chirocarriere? Heb je het ooit tot
leider geschopt?
Bart zegt: Ik was een beetje een laatkomer in de
Chiro. Op mijn dertiende overtuigden mijn
schoolvrienden me om eens mee te gaan. Het
beviel me daar en toen ik zestien was, ben ik leider
geworden. Na twee jaar in de leiding besloot ik het
voor bekeken te houden wegens mijn studies.
Beviel het je om leider te zijn bij een
jeugdbeweging of was je toch liever lid?
Bart zegt: Ik heb graag in de leiding gestaan hoewel
er veel kwam bij kijken. Het is ook de leeftijd dat je
veel uitgaat. Als je de zaterdag lang bent
uitgeweest, moet je zondag wel paraat staan. Het
eerste jaar stond ik bij de rakkers en dat vond ik
een geweldige afdeling om bij te staan. Ze zijn nog
jong en actief en toch al oud genoeg om heel wat
mee te kunnen doen. Het jaar daarop stond ik bij
de aspiranten. Je bent bij aspi’s natuurlijk op een
heel andere manier leider dan bij de rakkers. Dat
was wel heel grappig: mijn leeftijd verschilde niet
veel van de aspiranten.
De Chiro was dus een soort leerschool voor je
verdere leven?
Bart zegt: Oei, da’s een moeilijke. Als je in iets
gelooft dan moet je ervoor gaan. Ook al heb je
tegenstanders. Dat heb ik ook in de Chiro geleerd.

Als je echt in iets gelooft, dan kun je bergen
verzetten. Die les heb ik al veel kunnen
gebruiken in de politiek, want daar krijg je
natuurlijk veel kritiek te verwerken. Vooral
als Bart De Wever zijnde. Maar die kritiek
krijgt me niet klein hoor, integendeel, het is
juist een stimulans om er extra hard voor te
gaan.
Welke Chiroherineringen staan in je
geheugen gebrand? Wat is het strafste
verhaal uit je Chiroperiode?
Bart zegt: Ik zal ooit nog eens een boek
moeten
schrijven
met
al
mijn
Chiroherinneringen. Zoals die keer in Diest,
toen we geen slaapplaats vonden en ergens
in een of ander lokaal een raam zagen
openstaan. ’s Morgens werden we gewekt
door moslims. We lagen te slapen in hun
moskee en zij wilden net aan hun gebed
beginnen. Op één agressieve kerel na, waren
ze best vriendelijk. We moesten ons gewoon
een beetje verleggen zodat zij konden
bidden. Als ik met mijn maten van vroeger
Chiroverhalen begin te vertellen, dan zijn we
vertrokken voor een paar uur. Dat is
gegarandeerd een hele avond zeveren en
lachen.
Bart De Wever en Chiro Stine uit Heule zijn
geen onbekenden voor elkaar, zo blijkt.
Nietwaar Bart?
Bart zegt: Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een
heel mooi verhaal die aantoont hoe klein ons
Belgenlandje wel is. Toen ik bij de keti’s zat
gingen we eens op weekend in WestVlaanderen, wat voor ons een verre trip was.
We verbleven in de Warande in Kortrijk. De
zaterdagavond bleek er in Heule een
plaatselijke Chirofuif te zijn van jullie Chiro.
Wij zijn dan met onze afdeling naar jullie fuif
afgezakt om wat te verbroederen met jullie
leiding. We zijn tot in de vroege uurtjes
gebleven. Ik herinner me nog goed dat alle
jongens een oogje hadden laten vallen op
een van de leidsters. Een blondine, ik geloof
dat ze Marleen heette.
En zoveel jaar later wordt je plots opnieuw
met onze Chiro geconfronteerd?
Bart zegt: Inderdaad. Afgelopen winter
besloot ik de oude caravan van bij ons thuis
weg te doen. Die werd vroeger

gebruikt voor mijn campagnes. Maar de
laatste jaren stond die er nu gewoon te
verkommeren. Via een zoekertje vond ik een
geinteresseerde om hem gratis over te
nemen. Tot mijn grote verbazing bleek dit
iemand van Chiro Stine te zijn.
De wereld is inderdaad klein. Wat zal je
volgende avontuur met onze Chiro zijn?
Bart zegt: Mocht ik dit kunnen voorspellen,
dan zou ik al lang premier geweest zijn. Maar
als jullie ooit in de buurt van Mortsel zijn en
op zoek naar een overnachting, zoek me dan
gerust op. Zo hoeven jullie niet in te breken
in een moskee.
Dat is zeer vriendelijk van u. Tot slot, Bart,
wat wil je nog graag vertellen aan de Heulse
Chirojeugd?
Bart zegt: Doe gewoon zoals je denkt dat je
moet doen, maar wees verantwoordelijk. Ik
vind het ook fantastisch dat er nog zoveel
jonge mensen zijn die zich willen aansluiten
in een jeugdbeweging. Dit is fantastisch voor
de ontwikkeling van zoveel kinderen en
jongeren. In onze verwenmaatschappij leren
kinderen ook eens op een andere manier te
leven: in de natuur en gewoon al spelend.
Het gebeurt misschien allemaal onbewust,
maar het heeft heel veel waarde.

Dit zijn mooie woorden om onze rubriek
mee af te sluiten. We danken je voor het
gesprek en geniet nog van alles wat je doet.

Website Chiro Stine : www.chirostine.be
Groepsleiding : Eline SOENENS & Daan LIETAERT
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