
1 
 

DEN   KAMPKRANT 

                       www.chirolier.be                         

 
 

INHOUD 
 

Over de grens naar Someren-Heide……………………………..………………………….…2 

De heldhaftige queeste van de pallieters………………………………….…………..…….3 

Review: Het luisterverhaal van koning Arthur!...................................................4 
 

Interview pallieters……………………………………………………………………..………….…...5 

Interview met Kamil: “Wat een verrassing”…………………………………………....….6 

Follow-up: “Wat een rot-verrassing”…………………………………………………..….…..6 

Primeur!.......................................................................................................................7 

Zoekertje…………………………………………………………………………………….………….…….7 

Moord bij de Rakwi……………………………………………………………………………………….8 

Axel en de Schotse hooglander…………………………………….……………………….…….9 

Een magische dropping…………………………………………………..………………………..…10 

Verloren voorwerpen……………………………………………………………..………….….……11 

Waarschuwing: geradicaliseerde aspiranten keren terug naar Lier…….…..11 

In Memoriam………………………………………………………………………………………………..12 

http://www.chirolier.be/


2 
 

Over de grens naar Someren-Heide 

De legenden van de ridders van de ronde tafel en bijgevolg ook koning Arthur, Merlijn en Gwenevere waren altijd al gehuld 

in een mist van mysterie. De dapperste verhalen over de veldslagen en belegeringen zijn tot nu nog nooit vrijgekomen. 

Niet getreurd, op al dit wordt een licht geschenen in deze editie van “Den Kampkrant”. Hierbij worden de bevindingen en 

gedachten van omstanders van de legendarische plek Someren-Heide bijgehouden en vereeuwigt door ons levend web 

van journalisten en redacteurs. Dit allemaal om u een beeld te geven van een superepisch-nooit-eerder-gezien kamp 

waarvan de legenden in het chiroheem nog millenia lang zullen blijven nazinderen. We wensen jullie allen al veel leesplezier!  

 

Exclusief: groepsfoto van de leidingsploeg in coronatijden, zelfs coronaproof! 
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De heldhaftige queeste van de pallieters 
 

Het begon ‘s morgens met wat ging worden lange dag vol spannende, intensieve en vooral enthousiaste activiteiten om 
een echte ridder te worden van de ronde tafel van Koning Arthur. Na een stevig ontbijt begon de eerste stap om een 

ridder te worden. Terwijl al de pallieters aandachtig luisterden naar de avontuurlijke verhalen van andere helden, 

knutselden ze een eigen heilige graal en versierden ze hun schild. Samen met een sterk zwaard en een echte ridderhelm 
was het begin klaar: de ridderuitrusting was tip top in orde.  

 
Na alweer een stevige maaltijd en de bijhorende verfrissende powernap, was het tijd voor fase twee: strategie. De ridders 

in wording werden onderverdeeld in 2 teams, beestig blauw en rijkelijk rood. Na een zorgvuldige opbouw van 2 kampen 

en het verstoppen van de vlag, kon het strategische veldwerk beginnen. Als echte krijgsheren slopen, renden of vlogen de 
teams in elkaars richting. De massa-aanvallen volgden elkaar in hoog tempo op en werden afgewisseld met stiekeme 

pallieters die van boom tot boom dichter bij het rivaliserende kamp probeerden te geraken. Na een lange strijd kon er 
maar één ding besloten worden: alle pallieters waren met glans geslaagd op dit strategische spel. En de witte t-shirten 

waren niet meer zo wit.  

 
Maar het belangrijkste van de dag vond pas plaats in de avond. De 

pallieters hesen zich in hun echte ridder outfit en konden niet 
wachten op hun queeste. Eerst leerden ze nog wat vechttechnieken 

aan, zodat ze perfect voorbereid waren voor hun missie: het 

veroveren van het drakenei! Maar het drakenei lag niet zomaar te 
wachten op de pallieters. Nee, ze moesten eerst voorbij de vier 

slechte ridders geraken, die de slapende moederdraak 

beschermden. Vele pogingen waren nodig, telkens vol goede moed 
begonnen de ridders op hun pad. Maar de slechte ridders waren 

groot en sterk en hakten de pallieters in stukjes. Tot de slimme 
pallieters bedachten dat ze sterker zijn als een team, waarna ze een 

grote massa aanval inzetten. De zwaarden, schilden en helmen vlogen 

in het rond! Het was een zware strijd, maar de pallieters zetten door. 
En of het loonde! Bijna op het einde van hun krachten konden ze het 

drakenei veroveren. Er was nog net genoeg tijd om deze trotse 
pallieters tot echte ridders van de orde van onze geliefde koning 

Arthur te kronen, voordat onze helden hun slaapzak in duikelden.  
 

De volgende ochtend was er nog een laatste spannend moment. Zat 

er een draak in het ei of konden we het opeten? De meningen onder 
de pallieters waren verdeeld. Sommigen meenden dat er een baby 
draakje in zat, dewelke uiteraard het nieuwe favoriete huisdier van 

een ridder zou zijn. Anderen wierpen een hongerige blik op het ei en 

konden niet wachten om een stukje daarvan achter hun kiezen te 

laten verdwijnen. Peter, chefkok van dienst, was de man die met een 

grote boor het ei openmaakte. Het was minutenlang stil in de refter, 

op het zoemende geluid van de boor na. De spanning was te snijden. 
Tot plots een beetje eiwit uit het ei lekte. Peter was super blij, want 
nu kon hij zijn specialiteit als kok aan de pallieters laten proeven. 

‘Dragon egg à la flammande’ smaakte nog nooit zo lekker.  



4 
 

 

 

Review: Het luisterverhaal van koning Arthur! 

 
 

Het verhaal van koning Arthur kan best beschreven worden als een speelclubber die juist uit zijn of haar bed komt. Er 

komt niet veel zinnigs of doordacht uit. Dit komt sterk overeen met wat er gebeurt in het verhaal. Niemand weet waarom 

het gebeurt, maar dat maakt niet uit. Absurditeit is nu eenmaal de key. Is er dan zelfs echt te spreken van een verhaal of 

is het maar een koortsige droom? Deze bedenking laat ik over aan de lezer om uit te zoeken. Er komen wel enkele goede 
thema’s aan bod, zoals zwaluwen, bloemenperkjes en, zowaar, wachtmuziek! 
 
Het verhaal start met het engelenkoor dat neerdaalt bij de ronde tafel, waarbij God met bijhorende special effects zijn 
intrede doet, en de opdracht geeft om de heilige graal te gaan zoeken. Hierna gaat Arthur met 2 ridders op queeste, 

waarbij ze te maken krijgen met het plot van de alom bekende Monty Python film. Hierbij stuit met wel al op het probleem 

dat men plagiaat pleegt op het hoogstaande werk dat in die film is gegaan! Dit is echter niet erg, want de film is zelf al 
niet meer dan een grap te noemen, laat staan dit luisterverhaal. Dit geeft echter wel nog steeds lachwekkende taferelen. 

Zo zijn pummels met grote wijsheid in bestuursvormen en fransen met koeienkanonnen geen uitzondering. Is het je 

trouwens opgevallen dat hoefgetrappel niet door paarden wordt gemaakt maar door kokosnoten? Door corona moesten 
de regisseurs ergens kosten weghalen.  
 
Echter kon dit hoogstaande stukje verhaal niet worden verdergezet, maar zijn nu opeens de stereotypen van kracht 
gegaan. Hierbij zijn homoseksuele prinsen van een mijl ver aan te voelen aan niet enkel de stem maar ook hun gedrag van 

het verhaal. Dit bracht heuse opstanden in Blankenberge voor vorige maand. Toch kwam erna nog een lichtpuntje in het 

verhaal: de ridders van Ni! Echter, ze hebben een panische angst van het woord. het woord is zo diep en erg in hun 
geheugen gegrift dat het woord dat niet genoemd mag worden geen deel uitmaakt van hun vocabulair. Maar wel die van 

mij, dus deze hooggeachte personen kunnen deze tekst niet lezen.  
 
Daarna kwamen onze helden aan de grot van Carbanog! Dit afschuwelijke beest is de oorzaak van honderden dode ridders, 
waarvan de skeletten nog steeds de ingang van de grot versieren. Het monster, dat een konijn is, heeft zelfs enkele ridders 
van het genootschap kunnen uitschakelen. Echter konden ze dit gruwelijke beest uitschakelen met de kracht van de ergste 

mogelijke soort: religie! De heilige handgranaat, gezegend door de paus zelf, kon een einde brengen aan dit monster. 

Daarachter lag de brug des doods, bewaakt door de heksachtige stem van Paulien. Dit deel bevat de ergste 

doodsschreeuwen van het hele verhaal, waarbij 2 goede ridders in naar hun dood vallen in de klif. De heks ging ook dood, 
maar daar maakte niemand zich zorgen om. Niet veel verder kwam Arthur dan eindelijk aan de graal. Het had hem wel 

lang genoeg geduurd. Dit wordt ook gevolgd door het laatste en beste stuk van het hele luisterverhaal. De 3 minuten 

wachtmuziek van bijvoorbeeld in een lift of van aan de wachtlijn te hangen met je telefoon waren eindelijk rustgevend 

genoeg om het verhaal toch nog iets van waarde te geven. Dit geeft mijn score over dit verhaal nog een duwtje in de rug, 

wat eindigt op een  6,8/10.   
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Interview pallieters 

Dit kamp had de leiding de kans om aan enkele pallieters gekke vragen te stellen. Zoals verwacht kregen we gekke , 

grappige en eerlijke antwoorden terug . 
 

Wat voor draak ben jij? 

• Leon: “ Een papadraak” 
• Lena: “ Een meisjesdraak, omdat ik meisjes 

leuk vind” 
• Flore: “ Een vriendelijke draak” 

• Elyse: “ Een paarse draak met lange veren die 

ijs spuwt”  
• Jakob: “Een slimme vegetarische draak” 

• Thijs: “ Een helfeeg, de snelste draak van heel 
de legende. Is zwart en heeft een 

bliksemstraal” 

• Kato Van Der Auwermeulen: “ Een oranje 

draak” 

 

Als je een dessert zou zijn, wat voor dessert ben je 

dan? 

• Lukas: “ Een eclaireque , omdat er 
verschillende chocolade op zit” 

• Leon: “Een chocomousse , dat vind ik zo 

lekker” 

• Lena: “ Een ijsje, omdat ik van ijsjes hou” 

• Flore “Aardbeientaart, want dat is mijn 

lievelingstaart” 
• Thijs: “ chocoladetaart,dan kan ik mijzelf 

opeten” 

• Kato Van Der Auwermeulen : “ yoghurt met 
frambozen” 

 

In wat voor aandelen zou jij nu beleggen, in welk 

bedrijf/concept geloof jij? 
• Elyse : “ Een spaarpot” 

• Jakob: “ In vliegtuigen” 
• Thijs: “ Bij collect en go van de colruyt” 

• Kato Vanchaze : “ Ik geloof in God” 

• Kato Van Der Auwermeulen: “ Kaas” 
 

Van wie ben jij de baas? 

• Lukas : “Mijn kleine broertje” 

• Leon: “ Over mijn knuffel” 

• Flore: “Van Lola mijn hond” 

• Thijs: “Over mezelf” 

• Jacob: “Als ik een kindje heb, dan ben ik de 
baas over dat kindje” 

 

Wat is het raarste dat je ooit hebt gedaan? 

• Lena: “Zo gisteren dat spelletje met die 

spuitjes, dat vond ik een beetje raar” 

• Elyse: “Met handen een taart eten” 

• Jakob: “ Dat met die afstand houden is een 

beetje raar voor mij “ 

 

Wat vind je echt een lelijke naam? 

• Lukas : “Turbo” 
• Yente: “ Vente” 
• Flore: “Doris” 

• Kato Vanchaze: “Cirvis” 
• Kato Van Der Auwermeulen: “Malik” 

 

Als je een nieuwe feestdag kon maken, wat zou 

deze dan zijn? 
• Yente: “Kerstboomversierendag” 

• Jakob: “Voor als het virus dood is” 

• Thijs: “ Voor mijn verjaardag” 
• Kato Vanchaze: “Zeemeerminnenfeesdag” 
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Interview met Kamil: “Wat een verrassing” 

Op 27 juli werden de tito’s niets vermoedend wakker op weer een normale typische kampdag. Opstaan, eindelijk uit dat 

stink kot van een tent komen, commentaar krijgen dat alles te traag gaat, nog altijd uitzoeken hoe een tuinslang werkt 

terwijl er nog een wachtrij voor de toiletten staat. Vervolgens gaat iedereen aan tafel zitten. Al snel werd het duidelijk dat 
deze dag misschien toch niet zo normaal ging zijn. Maar amper twee leiding aan de tafel, het ochtendeten was nu wel heel 

lang en geen enkele instructies om voor te doen. Na deze uitzonderlijk trage maaltijd werden de tito’s een blinddoek 
omgedaan om zich naar hun eigen terrein te begeven. Een gigantisch springkasteel stond ineens op hun veld! Maar de 

weergoden zaten niet mee en al snel werd het spingkasteel meer een zwembad. Maar tito’s worden niet tegengehouden 
door regen en al snel werd het duidelijk dat een nat hindernissenparcour nog plezanter maar voor sneller is! 

 
 

Follow-up: “Wat een rot-verrassing” 
Aan de grens met het Tito-terrein zaten de Rakwi’s er maar bedrukt naar te kijken. Hadden zij maar leuke leiding die 

verrassingen voor hen regelde… . De rakwi leiding merkte de jaloerse sfeer, krabde zich eens in de haren en na een kort 

crisisberaad hadden ook zij een megaleuke verrassing in gedachten. Megaleuk voor de leiding zelf weliswaar. Na de middag 

hield de leiding zich immers, met gevaar voor eigen leven, bezig met het uitmesten van de tenten. Ze trotseerden giftige 
dampen, stinksokken, slippers die strategisch werden geplaatst in de hoop dat iemand zijn enkels erdoor verzwikt, en hier 
en daar een schimmel. Toen alle tenten waren uitgemest en de meeste bedden en koffers uit de tent waren gezwierd was 

het tijd om de leden erbij te halen. In hetzelfde rijtje als de Tito’s werden ze met ogen toe naar het veld gebracht.  Daar 

was het dan tijd om af te tellen. De glimlachjes en opwinding verschenen als sneeuw voor de zon. Verrassing! 

 
Gelukkig werd deze ietwat gemene stunt 
van de leiding later op het kamp dubbel en 

dik goed gemaakt met een verassing die wél 
leuk was: een twee heerlijke taarten die 

versierd waren met groepsfoto’s van de 

Rakwi!  
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Primeur! Nieuwe mysterieuze ziekte ontdekt op kamp van Chiro Lier, mogelijke 

nieuwe pandemie op komst? 

Na een bosspel met de tito’s te Someren-Heide veranderde een geweldige dag al snel in een dag vol stress en angst. Een 
lid dat voor zijn/haar eigen veiligheid anoniem blijft vertoonde zeer vreemde voetsymptomen (zie foto*). Door de ernstige 
situatie was een tijdelijk rampenplan ingevoerd en moest het lid direct afgezonderd worden. Symptomen van 

gevoelsverlies, slaaploosheid en verbleking van de huid zijn al gelinkt aan deze nieuwe ziekte. Verder onderzoek zal moeten 

uitwijzen of de voet geamputeerd zal moeten worden. Na een deskundige inspectie is de oorsprong nog steeds niet 

achterhaald. In de tussentijd is iedereen aangeraden de voeten te controleren op dergelijke symptomen en zich klaar te 
maken om te vechten tegen de volgende epidemie. Koop alvast wegwerp overschoenen want een nieuwe trend zal 

ontstaan. 

#FeetDistancing #OverschoenenZijnDeNieuweMode 

*Pas op, de foto kan een gevoel van misselijkheid, slaaploosheid en angst creëren. Kijk op eigen risico. 

  

 

Zoekertje: 5 ton pindakaas zoekt warme nieuwe thuis 

 

Wegens het einde van ons kamp zoeken wij een warme thuis voor onze pindakaas. 

Ze is gloednieuw en amper gebruikt. Volgens sommigen heel lekker in combinatie 
met choco of hagelslag. Wij behouden ons echter het recht voor om weggegeven 

pindakaas niet opnieuw terug te nemen. Waarschuwing: kan pinda’s bevatten.  
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Moord bij de Rakwi… 

Er waren eens bij de Rakwi drie tenten met elk één moordenaar. En die moordenaar vermoordde elke dag iemand…. MET 

EEN BALLON! *dramatisch muziekje* Als de moordenaar vier burgers kon vermoorden won hij/zij de prijs van zeven 

snoepjes *Nog dramatischer muziekje*.  

Als je je afvraagt of de burgers ook kunnen winnen: natuurlijk. Zij mogen elke avond zeggen wie ze denken dat de 

moordenaar is. Als ze juist zijn voordat de moordenaar vier burgers kan vermoorden krijgen de burgers elk een 
snoepje. Een paar getuigenissen: 

Gitte Fontyn: Eerst dacht iedereen dat het Amélie was. Uiteindelijk wisten we dan dat het eigenlijk Kaat was want Ghijs zag 

haar een ballon wegsteken. 

Staf Bruynseels: De avond dat de moordenaar werd gekozen had ik drie verdachten: Gitte, Kaat en Amélie. Al snel viel 

Amélie af en had ik er nog maar twee. Maar door Ghijs zijn goede ogen was Kaat nog maar alleen. De tweede moordenaar 
was voor mij sowieso Gitte. 

Noor Vervoort: Ik vond het leuk en stom/irritant om de moordenaar te zijn. Ik vond het leuk want ik wou hem graag zijn 

dus ik was blij. Ik vond het stom omdat elke keer als ik weg was iedereen over mij begon te praten. Maar dat hoort bij het 

spel.Het was ook spannend want je moest voor het avondeten iemand vermoorden en altijd een uitvlucht zoeken als je 

alleen in de tent was. Ik heb de 2e moordenaar nog niet opgemerkt want die is er nog maar net. Mijn enige verdachte is 

Jasmin, omdat we vroegen of er een nieuwe moordenaar was, en die was er, en iedereen was verrast behalve zij. Ik denk 

dus dat ze het al wist. 

Mira Sermon: Ik dacht eerst dat het Jasmin was, maar na de eerste vragenronde  over de moordenaar kwam uit dat het 

Noor was. Toen had ik op Noor gestemd en ik had het juist. Ik was happy want ik kreeg een snoepje! Ik heb voor het tweede 

rondje nog geen verdachte want ik heb nog niets opgemerkt. 

xx de Rakwi
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Axel en de Schotse hooglander  

De leiding had het prachtige idee om iedereen te laten geloven dat we op 2-

daagse gingen. Ze vroegen de dag ervoor of ik even bij de leidingstent kon 

langskomen om iets te bespreken. Ik dacht direct: “Wat heb ik nu weer fout 

gedaan!”. De leiding vertelde alleen tegen mij dat we op ‘2-daagse’ gingen 

omdat de volgende dag mijn verjaardag was. Ik vond het een fantastisch idee 

en moest er meteen mee lachen. Voordat we gingen slapen kwam de leiding 

naar onze tent om ons in te lichten dat we onze rugzak moesten inpakken voor 

de ‘2-daagse’. Iedereen was direct mee met het fabeltje van de leiding, dat 

vond ik wel grappig. Een vriend van mij vroeg wel waarom ik niets meenam, 

dus stopte ik dus maar een slaapzak in mijn rugzak.  

De volgende dag vertrokken we op ‘2-daagse’. De bedoeling was dat we elke keer een kaartje trokken waar rechtdoor, 

links en rechts zou opstaan uit een envelop. Op een gegeven moment kwamen we aan bij een meer waar we “ren je rot” 

gingen spelen. De bedoeling van het spel is dat we allemaal op een andere plek gingen staan rond het meer en liepen tot 

je die die vóór je loopt inhaalt die er dan uit het spel ligt en dit tot alleen de winnaar overblijft. Toen we het spel aan het 

spelen waren staken er een paar Schotse Hooglanders over in het meer. ik dacht dat het niet zo erg zou zijn als ik daar 

eventjes vóór sprong, maar dat bleek het zeker wel. Het dier maakte een oerkreet die honderden meters verder nog te 

horen was en rende mij achterna. Ik tierde en brulde en liep zo snel als ik maar kon weg. Na een enkele tientallen 

meters was het dier uitgeput en was ik ontsnapt aan de Schotse Hooglanders van de Someren-Heide. 

Na dit grote fiasco trokken we weer verder op de zogezegde 2-daagse. Na nog uren wandelen kwamen we wonder boven 

wonder uit bij de kampplaats. Dit was natuurlijk wel voorzien door de leiding dat we daar zouden uitkomen, maar een 

paar seconden later kwam iedereen tot het besef dat we een hele dag voor niets hadden gewandeld. Eerst was iedereen 

zeer teleurgesteld in de leiding maar toen ze hoorden dat het BBQ en ijsjes als compensatie waren konden ze er 

gelukkig allemaal nog om lachen. 
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Een magische dropping 

Na een stevig ontbijt werd bubbel 4 in groepen verdeeld. Team Groen bestond uit Alexander, Eva, Jasper, Kobe, Lotte, Nora 

en Ruben. Een beestig team. Met de quote: “Team groen, Kampioen!”, zouden zij vol enthousiasme en gekheid alle andere 

teams verslaan. Tijdens de voormiddag moest elk team zich bewijzen bij de hevige spelen en ook in de namiddag streden 
ze nog tijdens een Kamp Waes look-a-like. Waarom de leiding de punten bijhield was één groot mysterie. Na een hevige 

dag gingen de keti’s en aspi’s dan ook moe, maar voldoen een dutje doen op hun veldbed, matras of matje. Dit dutje was 
echter van korte duur, want even later werden ze wakker gemaakt door een felle zaklamp en het nieuws dat Emiel positief 

getest zou zijn op Corona… Hun zoete dromen veranderden in hun grootste nachtmerrie. “Trek je uniform en vaste 
schoenen aan!” werd hun nog nageroepen. Enkele momenten later stonden ze met een mondmasker op afstand van elkaar 

op het speelveld, wachtend op meer nieuws. Heel de bubbel zou geëvacueerd worden, hun ouders zouden hun zo meteen 

komen ophalen en het kamp zou afgelopen zijn. “Is dit soms een grap ofzo?” durfden sommigen vragen, terwijl ze naar de 
reftertent werden begeleid, waar Koen ‘het noodplan’ zou uitleggen… Maar wie kwam daar nu aangelopen, dat was toch 

niet Emiel? Jawel hoor en zo gezond als een vis. Traantjes van geluk werden afgewisseld door zuchten opluchting en boze 
blikken. Maar, we waren natuurlijk niet voor niets helemaal uit ons bed gehaald, want hun leiding had nog meer nieuws. 

Deze hevige dag had nog een vervolg, namelijk een dropping. Afhankelijk van hoe je door de dag heen als team had 

gepresteerd kreeg je een voedselpakket en een wandelroute. Team Groen kreeg het grootste voedselpakket met 
appelsienen, een brood, een pot choco en speculoospasta, kaasjes, pannenkoeken, broodpudding,… Ook kreeg team Groen 

de kortste wandelroute, ongeveer drie uurtjes wandelen. Met een kaart werden ze op pad gestuurd om zo drie wimpels 

op drie verschillende punten in de buurt te vinden. De sfeer zat goed en het team begon aan een geweldig avontuur. Ze 

speelden vuur en zongen uit volle borst al de chiroliedjes die ze kenden. Twee uurtjes later en in bezit van de eerste 

wimpel, besloten ze dat het tijd was voor hun eerste stop en genoten ze van de eerste snacks. Op hun gemakje gingen ze 

op weg naar hun tweede stop. Nadat de kampioentjes door de velden wandelden, over beekjes sprongen, over en onder 

prikkeldraad kropen en tussen de maïs liepen, kwamen ze in een groot natuurdomein terecht. In het donker niet goed te 

zien, maar er kwam een groot meer tevoorschijn. Ze namen weer uitgebreid de tijd om te genieten van al het lekkers, 

totdat iemand plots het idee kreeg om in het meertje te gaan zwemmen. Kleren werden uitgetrokken en in ondergoed 

doken de Groentjes in het donkere meer. Ze genoten van het frisse water onder een prachtige sterrenhemel. Wanneer ze 

uit het water klauterden, leek dat frisse water toch vuiler dan verwacht. Ze zaten helemaal onder de modder, gelukkig 

hadden ze aan wc-papier gedacht. Onder de verdwijnende sterren en de opkomende zon nam team Groen even de tijd om 

op te drogen. Met hun haren nog nat besloten ze hun tocht verder te zetten richting een geurende bakker met verse 

koffiekoeken, want hun maagjes begonnen alweer te knorren. Ze schakelden de hulp van de eerste vroege vogels in voor 
het vinden van de lokale bakker, maar die bleek twee dorpen verder te liggen. Ja goed, zonder koffiekoeken geen dropping. 
Ze hadden die omweg dus wel over om hun droppingverhaal compleet te maken. Zonder besef van tijd of plaats en nog 

steeds bruisend van enthousiasme, werd er een zoektocht opgestart naar dat warme bakkertje. Wanneer ze uiteindelijk 

het boerengat van amper 1000 inwoners binnenkwamen, bleek hun bakker geen bakker te zijn, maar een kleine 

supermarkt. Na een kleine teleurstelling gingen ze toch de winkel binnen. En nadat ze inkopen gedaan hadden, wisten ze 

dat die omweg het waard was. Op een bankje genoten ze van de restjes van het voedselpakket en het sinaasappelsap, de 
chocoladebroodjes en de koekjes uit de spar. Nu hun batterijtjes weer waren opgeladen besloten ze dat het tijd was om 

eens richting de kampplaats te gaan wandelen. De omweg die ze hadden gemaakt bleek groter dan verwacht, maar ze 
zouden toch binnen de twee uur moeten aankomen. Ze volgden de grote baan en zongen nog met de laatste energie die ze 

hadden. Uiteindelijk kwam de kampplaats in zicht en begonnen ze steeds luider en luider te zingen. Ze bereikten de 

kampplaats als allerlaatste, maar wel met het geweldigste verhaal. Ze vertelden over hun avonturen aan de ongeruste 

kookploeg, hun medeleden en leiding, maar niemand geloofde hun verhalen. Wie heeft ooit een leuke dropping gehad? Dat 

is toch niet mogelijk? Dat is het geheim van team groen, met een overvloed aan enthousiasme, optimisme, 

doorzettingsvermogen en een vleugje verbeelding komen al je dromen uit… 

 Eva Klynen (in naam van team Groen) 
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Verloren voorwerpen 

De aandachtige lezer had het misschien al lang door, maar we zijn iets vergeten. Verloren gegaan in dit literair hoogstaand 

werk. In normale omstandigheden hadden we zeker een hele pagina kunnen wijden aan deze zaak, maar in huidige onzekere 

tijden zullen we het moeten stellen met een rubriek bij de verloren voorwerpen. Dus bij deze: Waar zijn de verhalen van 

de speelclub? Een hele week op het fantastische kamp en niet één zinnetje in deze kampkrant! Hoe is dit kunnen 

gebeuren?? Heeft u misschien een heldhaftige of grappig verhaal gehoord van een kind dat nog geel ziet achter zijn of 
haar oren? Of heeft u thuis iemand rondlopen die bij deze groep hoorde en weet u een manier om hen, eventueel mits 

lichte druk, te doen praten over het kamp? Gelieve dan onze redactie te contacteren.  

 

Waarschuwing: geradicaliseerde aspiranten keren terug naar Lier 

Op 30 juli keert volgens onze bron bij binnenlandse zaken een groep geradicaliseerde chiro-jongeren terug uit Someren-
Heide. Onze radicaliseringsexpert legt uit: “Het gaat hier over een groep jongeren tussen de 16 en 18 jaar wiens gedrag 
op 8 dagen volledig is gaan afwijken van de gangbare norm in België. Het wisselen van onderbroek is iets dat is ingebakken 

bij de doorsnee Belg. Na onderzoek is gebleken dat deze groep volledig vervreemd is van het wisselen van kleren. Basis 

hygiëne wordt uitermate selectief benaderd: handen worden gewassen tot de huid uitdroogt maar de stank van 

ongewassen kleren compenseert ruimschoots.”  

De Belgische overheid spreekt van 

radicalisering bij de bereidheid om diep 
ingrijpende veranderingen in de samenleving 
(eventueel op ondemocratische wijze) na te 

streven. De groep is zwaar bewapend en bereid 

anderen hun onderbroeken te verbranden. Laat 

ons hopen dat niemand slachtoffer moet 

worden van deze bende. De politie roept 

iedereen die informatie heeft op om zich te 

melden.  
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In Memoriam  

Er zijn tijden van komen, en tijden van gaan. Helaas is de chiro hier geen uitzondering op. Wegen komen samen, maar 

scheiden hier ook. Het is alsof we een deel van onszelf verliezen. Toch zijn er in het leven soms geen andere opties dan 

deze weg uit te gaan. Ondanks de alternatieve misviering die gevierd is kwamen de woorden van sommigen niet minder 
hard aan. De 4 leiders en leidsters die nu hun laatste dagen in hun chirocarrière hebben beleefd.  

Dit gaat gelukkig nog gepaard met goede hoop naar de toekomst toe. Er zijn maar liefst 7 nieuwe aanwinsten die een nieuw 
begin starten in bij de chiro: ze worden leiding. Hierbij gaat dit nieuwe leven in de groep zeker een meerwaarde zijn. Zo 

bestaat nu onze leidingsploeg uit maar liefst 29 mannen en vrouwen die dit jaar er een fantastische lap op willen geven. 

Chiro Lier gaat door, met alle remmen los! 

NIEUW: Arend Schoeters, Kobe Trauwaen, Josse Ooms, Lisa van Dyck, Floor Dominicus, Tasha Laurant en Arthur van Hoof. 

 
GESTOPT:  Colette Mertens, Monja Van Santfoort, Elisabeth Wiggeleer en Kato Van Muylder.  


