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“Nu gaan we het krijgen,” denkt Luka.  
Een paar meter verder komt Sven aangewaggeld, 
de burgemeester van Chirodorp. Een forse en norse 
man met een grote dikke snor, waar af en toe nog 
wat kruimels in blijven hangen. De leidingsploeg 
is net gezellig aan het bijpraten na een drukke Chirozon-
dag als hij plots voor hen staat. Luka, die normaal altijd 
vrolijk is, voelt hun bloed al koken.

Luka ziet dat de rest ook not amused is door de komst 
van de burgemeester. Jonas, die net een nieuwe bank 
in elkaar aan het timmeren is, slaagt recht op zijn 
duim toen hij de burgemeester zag. Louisa begint vol 
stress met haar pen te klikken en vergeet wat ze nu 
weer juist op haar to-dolijstje ging schrijven. Sara 
en haar konijn, Davy, knabbelen als een gek op hun 
wortels. En Julius, die zet zich al schrap om zijn 
rol als bemiddelaar op te nemen. Want de komst 
van de burgemeester betekent nooit wat goeds.

Ze hebben de burgemeester nog nooit zien 
lachen. Telkens als hij het Chiroterrein betreedt, 
komt hij slecht nieuws brengen. Nu eens zijn 
ze te luid, dan weer is het plein te vuil ... Er is 

altijd wel iets. 
Maar wat de burgemeester 
nu gaat zeggen, daar is niemand op 
voorbereid. Hun Chirogroep moet 
verdwijnen! En snel. Iedereen staart 
burgemeester Sven met open mond aan. 
Wat nu gedaan?

Terwijl de burgemeester maar door 
blijft ratelen over de ‘slechte invloeden’ 
van hun Chirogroep begint Luka weg te 
dromen. De woorden van de burgemeester 
worden steeds vager. Hen hoort de rest van 
de leidingsploeg tevergeefs discussiëren 
met hem. “Maar we zijn toch geen super-
helden?” vangt Luka nog net op en diep in 
gedachten verzonken gaat die op zoek naar 
een heldhaftige oplossing. 
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De Loljas Luka is vastberaden dat 
die de burgemeester kan overtuigen 

van zijn ongelijk. Een lolletje hier, een grapje 
daar en klaar is Kees. Zo probeert Luka 
altijd vrienden te maken, en dat is nog nooit 
mislukt. Mensen aan het lachen krijgen is 
hun superkracht.

Met een brede glimlach 
vertrekt De Loljas naar het 

gemeentehuis. Een plan heeft 
die nog niet, maar dat was niet 

nodig. Luka is er zeker van dat 
die met hun charme de burge-

meester wel rond hun vinger zou 
winden.

“Let’s go,” denkt Luka, en noncha-
lant klopt die aan.  

“Ja?” klinkt er van achter de deur.  
“Goed volk!” roept De Loljas terwijl 

die binnenstapt. Daarna maakt die 

De GRAPDe GRAP  
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een grappende buiging. Ai, dat had die 
beter niet gedaan. De burgemeester lijkt 
wat op zijn tenen getrapt. Gelukkig laat 
De Loljas de moed niet snel zakken en 
herpakt die zich. Luka zet zich op een 
stoel en denkt even na wat die nu gaat 
zeggen. Het liefst gaat De Loljas samen 
met de burgemeester een pint pakken op 
café om hun ruzie uit te praten, maar dat 
gaat natuurlijk niet. De burgemeester is 
immers niet altijd een even grote loljas 
als Dé Loljas.

“Wat kom jij hier nu weer doen?” vraagt 
de burgemeester. “Ben ik niet duidelijk 
geweest misschien? Jullie Chirogroep gaat 
weg en daarmee uit. Mij kan je niet ompra-
ten.”  
Luka merkt dat het menens is. Burge-
meester Sven is niet goedgezind, integen-
deel.  
“Ik kom u overtuigen hoe leuk de Chiro wel 
is, meneer, hoeveel plezier wij daar hebben.”  
De burgemeester trekt zijn wenkbrauwen 
op en zegt verder niks.  
“En lachen dat wij doen! Zal ik u eens een 
mop vertellen? Dat doen wij ook altijd in de 
Chiro, moppen vertellen.” 
Weer krijgt Luka weinig reactie, dus besluit 
die maar gewoon hun beste mop boven te 
halen. Die van Jantje, je kent ze wel. Gie-
chelend vertelt Luka de mop. Grappig vindt 
de burgemeester die niet, maar het gelach 
van De Loljas doet toch een kleine glimlach 
op zijn gezicht verschijnen. “Bingo,” denkt 
Luka, “mijn tactiek werkt. Ik ben goed op 
weg!”

De lach van de burgemeester doet Luka’s 
enthousiasme groeien en dus besluit die om 
er nog een schepje bovenop te doen. Om de 
burgemeester nog harder te doen lachen. 

Dan zou hij wel beseffen hoe plezant de Chiro 
is.  
“En fratsen dat wij uithalen, meneer de burge-
meester. U zou eens moeten weten!” 
De glimlach van de burgemeester wordt nog 
een beetje breder. Hij ziet er nieuwsgierig uit.

De Loljas begint te vertellen. Over die keer 
dat ze op kamp de suiker hadden verwisseld 
met het zout. En toen ze eens alle broeksrie-
men hadden verstopt, waardoor Jonas zijn 
broek de hele tijd afzakte.  
“En dit! En dat! Oh en weet u ...!” 
Luka blijft maar doorratelen van enthousi-
asme.  
“En toen we eens een pop maakten van u en 
er taart naar gooiden, omdat we zo boos op u 
waren. Haha!” 
De Loljas barst luid in lachen uit, maar 
houdt meteen op toen die de blik van de 
burgemeester ziet.  
“Oh-ow,” denkt Luka, “dat had ik beter niet 
gezegd ...”  
Een paar seconden lang kijken De Loljas en 
de burgemeester elkaar in stilte aan. Luka 
met rode wangen van schaamte, de burge-
meester met een gezicht dat rood aanloopt 
van woede. “Buiten, Loljas! Nu!” schreeuwt 
de burgemeester. “BUITEN ZEG IK!”

Met gebogen hoofd slentert Luka het 
kantoor uit.  
“Het ging net zo goed, maar in al mijn 
enthousiasme heb ik het weer verpest. 
Typisch ik,” denkt De Loljas. “De rest heeft 
gelijk, misschien moet ik toch eens wat 
ernstiger worden ...”
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Na de mislukte poging van De Loljas Luka, 
neemt Lady Perfect Louisa het voortouw in 
het zoeken naar een oplossing.  
“Natuurlijk is het De Loljas niet gelukt om 
een oplossing te vinden. Met al dat gelach en 
gegrap kunnen er geen serieuze zaken bespro-
ken worden. Gelukkig heeft die niet te veel 
schade aangericht, ik ben er zeker van dat ik 
het nog kan rechtzetten.” 
Louisa gaat zitten op een stoel in het lei-
dingslokaal en neemt haar schriftje erbij.  
“Ik zal een plan bedenken om onze Chirogroep 
te redden! Als ik alles duidelijk opschrijf en 
een mooi schemaatje maak, ben ik zeker dat 
de burgemeester ons wel begrijpt. Dan kan hij 
zien welke meerwaarde onze Chirogroep biedt 
aan het dorp en kan hij ons onmogelijk laten 
verdwijnen.” 
Snel begint ze haar grootse plan uit te schrij-
ven. Met markeerstiften en glitterpennen 
werkt ze een prachtig schema uit, dat haar zal 
helpen om de burgemeester te overtuigen. Als 
ze klaar is, vouwt ze alles zorgvuldig op in haar 
tas en vertrekt ze vol goede moed richting het 
gemeentehuis.

Wanneer ze aankomt op het gemeentehuis kan 
ze meteen binnen op het kantoor van de burge-
meester. Hij had namelijk al een voorgevoel dat 
de rest van de leidingsploeg nog zou passeren 
en maakte ruimte in zijn agenda.

“Dag meneer de burgemeester, wat 
fijn dat u de tijd heeft genomen om mij 
hier in uw prachtige gemeentehuis 
te ontvangen,” zegt Lady Perfect 
wanneer ze binnenwandelt in zijn 
kantoor.  
Slijmen en de burgemeester een 
goed gevoel geven, dat kan natuur-
lijk alleen maar in het voordeel 
van de Chiro spelen.  
“Eerst zou ik mij namens de Chiro 
willen verontschuldigen voor het 
gedrag van De Loljas Luka. Die kan 
zichzelf soms moeilijk inhouden.”  
De burgemeester draait met zijn 
ogen: “Ga zitten, Lady Perfect, 
en vertel me eens waarom je hier 
bent.”

Louisa gaat ongemakkelijk op 
de stoel zitten en schraapt haar 
keel.  
“Zoals u misschien al kan raden, 
ben ik hier om te overleggen over 
het nieuws dat u ons bracht over 
de Chiro.”  
Louisa krijgt een beetje stress, 
nu is haar moment gekomen 
om de Chiro te redden. Ze 
begint heel snel te praten.  
“Omdat u twijfelt aan de meer-
waarde die een Chirogroep biedt 
aan een dorp, heb ik alles voor 
u mooi opgelijst. Ik heb een 
schema gemaakt van de voor-
delen, en de weinige nadelen. 
Ik heb ook een lijst gemaakt 
met alle problemen die zullen 
ontstaan als u de Chiro laat 
verdwijnen. Niet alleen voor 
de Chiroleiding en leden, maar 

Niet alle plannen Niet alle plannen 
ZIJN GOED BEDACHTZIJN GOED BEDACHT
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ook voor de hele gemeente! Zo heb je bijvoorbeeld 
...” 
De burgemeester onderbreekt haar. 
“Goed, Lady Perfect, je hebt duidelijk een heleboel 
te vertellen. Het is gemakkelijker als je mij het 
schema overhandigt. Dan kan ik het rustig lezen en 
dan zullen we daarna opnieuw over-
leggen.” 
Louisa is heel gelukkig. “Oh, 
meneer de burgemeester, 
bedankt voor uw tijd. Ik geef u 
zeker het schema! Ik hoop wel dat 
u dat snel kan lezen dan, want de 
tijd om de Chiro te redden dringt!” 
“Als je mij het schema 
nu geeft, dan lees ik 
het deze avond nog. 
Zo kunnen we morgen 
opnieuw samenzitten,” 
belooft de burgemees-
ter.

Lady Perfect begint in 
haar tassen te zoeken, 
maar ze vindt het 
schema nergens! Ze 
geraakt in paniek. 
Het zal tijdens het 
fietsen waarschijnlijk uit 
haar tas gewaaid zijn. Ze praat 
verder met een trillende stem, de 
stress zit nu tot over haar oren. 
Dit was haar plan helemaal niet! 
“Euhm, sorry meneer de burgemees-
ter, het ziet ernaar uit dat ik mijn 
schema heb verloren. Eeeuh, 
heeft u hier misschien een stukje 
papier waarop ik opnieuw kan 
beginnen?” 

De burgemeester geeft haar 
een stukje papier en Lady 
Perfect begint te schrijven, 
maar na enkele woorden weet 
ze helemaal niet meer wat er 
op haar eerste schema stond. 
Door de stress kan ze niet meer 
nadenken. Ze blijft staren naar 
haar papier. De burgemeester is 
het beu.  
“Lady Perfect, als je nu niet snel 
begint te schrijven, ga ik je naar 
huis sturen. Als burgemeester heb ik 
ook andere dingen te doen dan naar 
jongeren te luisteren die niet meer 
weten wat ze vertellen.” 

Louisa vindt dat 
antwoord van de 
burgemeester 

heel grof. Ze is 
gekwetst en ook 
teleurgesteld in 

zichzelf. Hoe kon 
ze nu zo iets belangrijks 
vergeten? Alles organiseren 
is toch haar grote talent? Ze 
krijgt een krop in haar keel, ze 
kan niets meer zeggen. Haar 
lip trilt een beetje. Ze kijkt de 
burgemeester nog een laatste 
keer aan en stormt dan het 

bureau uit. 
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King Knutsel Jonas 

is net de deur van het Chirolo-
kaal van een nieuw streepje verf aan het 
voorzien, wanneer hij Lady Perfect Louisa 
in tranen voorbij ziet fietsen. Ze komt van 
het gemeentehuis. Het plan om de bur-
gemeester te overhalen, is dus duidelijk 
niet gelukt. Jonas wordt er triest van. Hij 
zet zich even neer op de stoep en begint 
te scrollen op zijn gsm. Plots komt hij een 
nieuwspost tegen: Banksy zou in Londen 
weer een kunstwerk gemaakt hebben op 
een muur. Jonas krijgt een glimlach op zijn 
gezicht.  
“Iedereen wordt toch blij van kunst,” denkt 
King Knutsel en hij weet wat hij moet doen.  
De burgemeester is zo een intelligente man, 
ongetwijfeld kan hij ook genieten van een 
mooi stukje kunst.

Jonas duikt onmiddellijk de kelder van 
het Chirolokaal in om knutselmateriaal te 
zoeken. Van houten planken tot kippengaas, 
hij neemt het allemaal mee richting het 
gemeentehuis in zijn bakfiets. Wanneer hij 
daar aankomt, begint hij met timmeren en 
verven. De burgemeester is net zijn middag-
slaapje aan het doen op kantoor, dus hij merkt 
er niks van. King Knutsel is zeker 2 uur bezig 
met het kunstwerk en vele omstanders zijn 
ondertussen blijven hangen om te zien wat het 
eindresultaat zal worden.

Eindelijk is hij klaar. Met een megafoon 
trekt hij de aandacht.  
“Beste mensen hier aanwezig, vandaag 
is maar een gewone doordeweekse dag, 
maar daar komt vanaf nu verandering 
in. Want deze dag zal vanaf vandaag 
bekendstaan als ‘Burgemeesterdag’. Een 
dag om onze burgemeester Sven extra 
in de bloemetjes te zetten voor het vele 
werk dat hij verricht.”  
Door het lawaai van de omstanders 
en de megafoon schiet de burge-
meester wakker uit zijn slaapje. 
Boos stormt hij naar het raam om te 
kijken wat er allemaal gaande is.  
“Potverdorie! Wie durft er mij wakker 
te maken? Euhm, ik bedoel: wie durft 
mijn drukke werkdag te onderbre-
ken?” roept hij uit het raam.  
Hij komt buiten en ziet dat de helft 
van het dorp aanwezig is op het 
gemeenteplein. Ze kijken allemaal 
een beetje gek in de richting van ... 
King Knutsel? 
“Oh, welkom iedereen,” zegt de 
burgemeester ietwat verbaasd. 
“Voor welke gelegenheid zijn we 
hier verzameld?”

King Knutsel Jonas stapt naar 
voren.  
“Dag meneer de burgemeester, 
vandaag op de allereerste Burge-
meesterdag willen wij u graag in 
de bloemetjes zetten. Met onze 
Chirogroep hebben we daarom uw 
allereerste standbeeld gemaakt. 
Zo zullen de inwoners nu en al de 
inwoners die nog zullen volgen, 
zich u altijd herinneren als de 
eerste burgemeester die een 

Wat is 
Wat is Kunst?

Kunst?
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Burgemeesterdag verdiende.”  
De burgemeester wordt sprakeloos, 
en is geëmotioneerd. “Oh, wauw, King 
Knutsel.” 
“We onthullen het standbeeld in 3 ... 2 ... 
1!” Jonas trekt het doek van het stand-
beeld en meteen hoort hij rumoer in het 
publiek. Sommige inwoners beginnen 
te lachen.

De burgemeester ziet nu ook het stand-
beeld en zijn humeur slaat helemaal om. 
Het kunstwerk ziet er belachelijk uit! 
Dat kan de burgemeester niet apprecië-
ren, hij stormt op King Knutsel af.  
“Jij ondeugend stukje oud ijzer, dit kan je 
toch niet menen! Dat beeld ziet eruit als 
een trol! Denk maar niet dat je hier zomaar 
mee wegkomt, mij zo publiekelijk vernede-
ren voor het hele dorp. O wee als ik jou en 

de rest van de Chirobende nog een keer in de 
buurt van mijn gemeentehuis zie, dan zwaait er 
wat! En denk maar niet dat dat Chirolokaal van 
jullie er nog lang zal staan. Ik kom zelf de boel 
afbreken!”

King Knutsel is overweldigd door het 
geschreeuw van de burgemeester. Hij staat 
even met zijn mond vol tanden, maar raapt 
dan toch al zijn moed bijeen.  
“U bent een echte cultuurbarbaar, meneer de 
burgemeester! U begrijpt helemaal niets van 
kunst!” Zo, dat heeft hij toch maar mooi 
gezegd.

Jonas ruimt zo snel mogelijk zijn materi-
aal op en keert terug richting het Chiro-
lokaal.
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Miss Grasspriet Sara ziet King Knutsel 
terugkomen van het gemeentehuis. 
“Is het gelukt? Heb je de Chiro gered?” 
King Knutsel staart naar de grond, hij ziet 
er veel minder zelfverzekerd uit dan toen hij 
vertrok. 
“Wel, euhm, ik was heel goed bezig. Ik had een 
prachtig standbeeld gemaakt voor de burge-
meester. Maar weet je, die man kent echt niets 
van kunst. Hij vond het een echte belediging. Het 
kan me allemaal niets meer schelen!”

King Knutsel laat een foto zien, de rest schiet 
heel hard in de lach. 
“Wat! Zijn jullie nu ook al cultuurbarbaren?!” zegt 
hij geïrriteerd. 
“Nee nee,” lacht De Loljas. “Je hebt een prachtig 
werk gemaakt ... van een trol. Hahaha!” 
“Och!” King Knutsel zwaait afkeurend met zijn 
hand. 
“Goed,” zegt Miss Grasspriet, “dan ga ik het een 
keer proberen. Ik denk wel dat ik een kans maak.” 
“Mag ik mee?” vraagt Davy Konijn. 
Miss Grasspriet kijkt Davy aan. Die weet echt 
alles van haar en ze zou hem zo graag meenemen. 
Alleen denkt Sara dat een sprekend konijn de 
burgemeester bang zou maken. 
“Sorry, Davy,” zegt ze met een trilling in haar stem, 
“dit zal ik alleen moeten doen.” 
Davy kijkt teleurgesteld naar de grond. “Ik begrijp 
het, Miss.” 
WZe neemt haar fiets, kijkt nog even om naar Davy 
en vertrekt dan naar het gemeentehuis.

“BINNEEEUUUHHHH!” buldert de burgemeester. “Wie 

is het nu weer?” 
Hij kijkt even op en ziet Miss Grasspriet binnen-
wandelen. De burgemeester zucht diep. 
“Ik heb al je vrienden al gezegd dat de Chiro moet 
en zal verdwijnen. Doe geen moeite en ga gewoon 
weg!” 
“Meneer de burgemeester,” blijft Miss Grasspriet 
rustig, “ik begrijp dat het al een vermoeiende dag 
is geweest voor u, maar ik beloof u dat het zeer 
interessant is om naar mij te luisteren.” 
“Dat betwijfel ik,” zegt de burgemeester nors. 
“Jouw bezoek was leuk, Miss Grasspriet, maar dit 
is geen Chirolokaal. Hier moet gewerkt worden. 
Salut.” 
“Meneer de burgemeester, als ik hier vertrek, 
verliest u ook het kiezerspotentieel van de 
toekomst. Met mijn hulp kan u nog jaren aan de 
macht blijven.” Miss Grasspriet weet dat ze 
bluft, maar ze moet. Voor de Chiro heeft ze 
alles over. 
De burgemeester stopt met schrijven. Hij is 
een beetje wantrouwig, want Miss Grasspriet 
ziet er niet uit als iemand die op hem zou 
stemmen. Maar hij is geïnteresseerd.  
“Oké, ga zitten, maar snel want over vijf 
minuten moet ik naar een vergadering vertrek-
ken.”

Een half uur later stappen de burgemeester 
en Miss Grasspriet Sara het gemeentehuis 
buiten. 
“Miss Grasspriet, jouw plan is geniaal! U heeft 
me vandaag verbaasd. Je bent de redster van 
de Chiro, proficiat.” 
“Neen, meneer, ú bent de redder van de 
Chiro,” knipoogt ze. 
Het doet haar pijn om dat te zeggen, want 
ze heeft geen sympathie voor de burge-
meester. De enige manier waarop ze hem 
kon overtuigen, was door de burgemeester 
wijs te maken dat ze tegen alle jonge 
leden zou zeggen dat het de burgemees-
ter was die de Chiro gered heeft. Zo zou 

vroem,vroem,  
vroem!vroem!
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iedereen al van jongs af aan fan zijn van hem en zou 
hij nog vele jaren aan de macht kunnen blijven. 
Uiteraard ging ze dat niet in het echt doen, maar een 
leugentje om bestwil kan geen kwaad. Toch?

“We spreken elkaar nog,” zegt de burgemeester en hij 
schudt Sara de hand. 
“Zeker,” knikt Miss Grasspriet, “en u veel succes op 
de vergadering. Moet u ver?” 
“Nee, nee. Twee straten verder bij de sportclub. In een 
minuutje ben ik daar.”

De burgemeester opent de deur van zijn wagen en 
neemt plaats achter het stuur. 
Miss Grasspriet kijkt stomverbaasd.  
“Euhm, gaat u met de auto?!” vraagt ze vol ongeloof. 
“Natuurlijk!” De burgemeester vindt het wat 
raar dat ze dat vraagt. “Ik ga toch niet wandelen, 
zeker?!” Hij lacht. 
“On-ge-lo-felijk!” roept Miss Grasspriet uit.  
Ze is razend. Mensen die hun auto gebruiken voor 
een heel korte afstand, daar wordt ze echt heel 
boos van. 
“Jij denkt alleen maar aan jezelf! Eerst de Chiro! Nu 
dit! En dom dat je bent! Dacht je nu echt dat ik leden 
zou wijsmaken dat jij de redder van de Chiro was?! 
Ik zou net voorkomen dat ze ooit 

op jou zouden stemmen!” Sara schrikt 
van zichzelf. Dat had ze niet mogen 
zeggen.

De burgemeester blijft rustig achter 
zijn stuur zitten. “Ben je uitgeraasd, Miss 
Grasspriet? Ik wist dat ik jou niet moest 
vertrouwen. Die snotneuzen, die denken 
dat de zorgen van heel de wereld hun 
verantwoordelijkheid zijn. Belachelijk!” De 
burgemeester schudt zijn hoofd. “Wel, 
ik ben alleszins blij dat je eerlijk bent 
geweest. Nu hoef ik geen moeite te doen om 
de Chiro te redden. Dat probleem is dan ook 
van de baan.” 
Miss Grasspriet weet niet meer wat te 
zeggen. Ze was er zo dichtbij! En nu is 
alles verpest doordat ze niet even haar 
mooie idealen aan de kant kon zetten. De 
tranen wellen op in haar ogen.

De burgemeester slaat zijn deur dicht, start 
de auto op en snelt weg. 
Een wolk van uitlaatgassen bedwelmt een 
verweesd achterblijvende Miss Grasspriet. 
Ze kucht en pinkt een traantje weg.
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Julius, aka 

Dokter Ça Va, is net een 
blokje om aan het wandelen om alles op 
een rijtje te zetten, als hij Miss Grasspriet 
voorbij ziet wandelen. Ze huilt. Haar 
poging om de burgemeester om te praten, 
is mislukt. Bezorgd vraagt hij haar wat 
er gebeurd is. Miss Grasspriet huilt uit 
bij Dokter Ça Va. Gelukkig is hij er om 
een luisterend oor te bieden. Hij babbelt 
even met Miss Grasspriet en na enkele 
minuten is ze alweer gekalmeerd. Ze 
staat weer sterk in haar schoenen en 
vastberaden verkondigt ze:  
“Dokter Ça Va, jij bent onze laatste hoop! 
Mij en de anderen is het niet gelukt om 
de burgemeester op andere gedachten te 
brengen, maar we hebben nog één kans 
en dat ben jij.”

Dokter Ça Va raapt al zijn moed bij 
elkaar en vertrekt, toch wat zenuw-
achtig, richting de burgemeester. 
Tijdens de wandeltocht denkt hij na 
over wat ze allemaal geprobeerd 
hebben en plots denkt hij het te 
weten. Er is iets met de burgemees-
ter en daarom is hij zo boos. Julius 
zal de burgemeester wel aan het 
praten krijgen, dat kan hij goed.

“Is het iemand van de Chiro?” roept 

de burgemeester van achter zijn 
bureau. Hij is niet van plan om nog 
iemand van die Chirogroep binnen 
te laten. Niet nadat ze hem openlijk 
belachelijk hebben gemaakt en tegen 
hem geroepen hebben. 
“Inderdaad, meneer,” zegt Julius aan de 
andere kant van de deur.  
“Het is Dokter Ça Va, ik maak me een 
beetje zorgen.”  
De burgemeester lacht Dokter Ça Va uit. 
“Jullie maken je allemaal zorgen! Maar 
alleen over jullie zelf.”  
“Nee meneer, ik maak me zorgen om u,” 
zegt Julius met een zachte stem. 
Het wordt stil aan de andere kant van de 
deur. 
“Mag ik binnenkomen?” vraagt Dokter Ça 
Va en hij opent de deur.

Wanneer hij binnenkomt, ziet hij de burge-
meester onderuitgezakt in zijn stoel zitten. 
Zijn hoofd is in zijn handen verborgen en hij 
hoort de burgemeester een beetje snikken. 
Julius gaat naast hem staan en buigt zich 
naar de burgemeester toe. “Ik kan me voor-
stellen dat het niet altijd gemakkelijk is om 
burgemeester te zijn.”  
“Nee, dat is zo.” De burgemeester begint 
ineens te huilen. “Ik kan nooit iets goeds 
doen. De bakker klaagt omdat het druk is in de 
straat, de buurtbewoners klagen omdat ze geen 
parkeerplaats hebben. En nu klagen jullie, de 
Chiro, omdat jullie moeten verdwijnen.”  
Dokter Ça Va is wel benieuwd naar waarom de 
Chirogroep moet verdwijnen. Hij vraagt het aan 
de burgemeester. 
“Het is niet eerlijk!” De burgemeester verheft 
zijn stem een beetje. 
“Ik moet elke week zien hoe jullie met een hele 
groep vrienden samenkomen, terwijl ik alleen aan 
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mijn bureau zit! Dat ben ik beu!”  
Ik wist het, denkt Julius. Hij heeft ontdekt wat het 
echte probleem is van de burgemeester: die voelt 
zich eenzaam. Nu hij dat weet, kan hij proberen om 
de Chirogroep te redden.

“Ik begrijp dat dat niet fijn is, meneer de burgemees-
ter, maar ik denk niet dat de Chiro laten verdwijnen 
een goede oplossing is. Waarom komt u niet eens 
meedoen?” Dokter Ça Va denkt dat hij de burge-
meester zo wel zal overtuigen. 
“Meen je dat?” vraagt de burgemeester en 
hij kijkt naar Julius. “Ik zou heel graag eens 
meedoen. Weet je, ik heb vroeger ook even in de 
Chiro gezeten. Ik heb zelfs nog een Chirobroek!” 

De burgemeester staat recht en verdwijnt 
achter een deur in zijn kantoor. 
“Arme burgemeester,” denkt Dokter Ça Va, “al 
die tijd zocht hij vrienden en niemand die het 
wist. Gelukkig kan de Chiro helpen.”

Plots komt de burgemeester terug het bureau 
binnen. Met zijn Chirobroek aan! Dokter Ça Va 
kijkt de burgemeester aan, maar hier was hij 
niet op voorbereid. De broek heeft duidelijk 

heel lang in de kast gehangen, 
want die past helemaal niet. De 
burgemeester staat daar nu voor 
hem, met een chique kostuumvest 
bovenaan en een spannende korte 
broek onderaan. Heel grappig! 
Dokter Ça Va grinnikt even. 
Dat heeft de burgemeester 
gehoord, “Je vindt mij belachelijk!”  
Julius probeert de situatie nog te 
redden, want hij vindt het niet bela-
chelijk. Het is gewoon die rare com-
binatie. Tevergeefs, de burgemeester 
luistert al niet meer. 
“Ik had het kunnen weten. Jullie willen 
helemaal geen vrienden worden met 
mij! Jullie willen me gewoon uitla-
chen!” snikt de burgemeester. 
“Ga alsjeblieft weg, Dokter Ça 
Va. Ik wil nu even alleen 
zijn.”

Dokter Ça Va verlaat 
het kantoor van de burge-
meester. Hij voelt zich slecht. 
Niet alleen moet de Chiro-
groep nog altijd verdwijnen, 
nu heeft hij de burge-
meester ook nog droevig 
gemaakt. Dat was 
nooit zijn bedoeling. 
Kan hij wel echt 
goed luisteren naar 
mensen? Julius twijfelt 
aan zichzelf. Hij 
sloft naar het 
Chirolokaal.
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Stuk voor stuk komen De 
Loljas, Lady Perfect, King 
Knutsel, Dokter Ça Va en 
Miss Grasspriet binnenge-
lopen in het leidingslokaal. 
Ze zien er allemaal even 
verslagen uit. De tijd begint 
te dringen. Volgende week 
beginnen ze met de afbraak 
van de Chirogebouwen en 
ze hebben de burgemeester 
nog altijd niet kunnen over-
tuigen van het belang van 
hun Chirogroep. Het lijkt een 
verloren strijd. Het is stil in 
het lokaal. Iedereen is bezig 
met hun eigen poging te ver-
werken en te bedenken wat ze 
beter hadden moeten doen.

Plots komt konijn Davy het 
lokaal binnengehuppeld. Davy 
mocht niet naar de burge-
meester gaan. Die had zich 
dus teruggetrokken in zijn hol-
letje en een plan bedacht.

“Hey, wat is dat hier allemaal?” 
vraagt Davy verbaasd. “Het kan 
toch niet dat iedereen de moed 
al heeft opgegeven? We hebben 
nog even tijd om een nieuwe 

oplossing te verzinnen! We gaan al die 
jaren vol vreugde en mooie herinneringen 
in de Chiro toch niet zomaar van ons laten 
afnemen door burgemeester Sven?” 
De Loljas, die anders altijd vrolijk is, 
neemt het woord. “Sorry Davy, het is te 
laat. We hebben allemaal zo hard ons 
best gedaan, maar we zijn gewoon niet 

goed genoeg. De Chiro zal stoppen met bestaan en 
we moeten ons daarbij neerleggen.”

Davy springt op en weet wat ze moeten doen. 
“Maar dat is het net! Jullie hebben allemaal apart 
veel talenten. Maar dit grote probleem vraagt om 
een grote oplossing. Als we al onze krachten en 
vaardigheden bundelen, kunnen we sowieso wel tot 
een oplossing komen! Als een echte ploeg!”  
“Davy heeft gelijk!” roept Lady Perfect, “We zijn 
allemaal heel dicht bij de oplossing gekomen. 
Als we nu eens al onze ideeën samenleggen, dan 
kunnen we er misschien wel komen!”  
Iedereen begint enthousiast te knikken. Ze 
beseffen dat dit hun laatste kans is.  
“Laten we samen overlopen wat we nu al weten 
over de burgemeester,” zegt Lady Perfect, die 
zoals vanouds vlot de leiding neemt. “Zo kunnen 
we het probleem achterhalen en een gepaste oplos-
sing zoeken. Wacht, ik haal even een schriftje om 
alles op te schrijven!”

Ze beginnen aan elkaar te vertellen wat hen is 
opgevallen aan de burgemeester. Dokter Ça Va 
vertelt hoe hij merkte dat de burgemeester zich 
eenzaam voelt en graag onder de mensen komt. 
Zonder de liefde van de rest van het dorp voelt 
hij zich onbelangrijk.  
“Een feest!” roept De Loljas uit. “We organiseren 
een feest voor iedereen uit het dorp ter ere van de 
burgemeester. We laten hem zien dat de inwoners 
hem appreciëren en dat hij niet alleen is.” 
De rest van de leidingsploeg knikt instemmend, 
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ze gaan direct aan de slag 
met het organiseren van 
het feestje. Hopelijk is het 
genoeg om de burgemeester 
van gedachten te doen veran-
deren.

Het is zover.  
De dag van het grote feest is 
aangebroken.  
Binnen een uur komen de inwo-
ners van het dorp. De Chirolei-
ding is nog druk bezig met de 
laatste voorbereidingen.  
De Loljas Luka overloopt nog 
snel de muziek voor de avond. 
Die is dj en heeft enkele vette 
dansnummers in de afspeellijst 
gezet. Die zullen er zeker voor 
zorgen dat de burgemeester wat 
losser komt! 

Miss Grasspriet Sara haalt net 
de laatste hapjes uit de oven. Ze 
maakte zelf de duurzame hapjes 
en drankjes met producten uit 
hun eigen dorp. Want van een 
lege maag is nog nooit iemand 
blij geworden en de burgemeester 
zal de lokale specialiteiten zeker 
kunnen smaken. Davy vindt het 
alvast superlekker! 
Lady Perfect Louisa legt nog de 
laatste hand aan de versiering. De 
ballonnen hangen allemaal mooi op 
dezelfde hoogte, en de vlaggetjes 
hangen allemaal recht. Ze heeft ook 
een takenlijst opgesteld voor tijdens 
het feest, dat kan al niet meer fout 
lopen.  

King Knutsel Jonas heeft het podium gemaakt. 
Hij is net de laatste verflaag over het Chiroteken 
op de dj-booth aan het zetten en hij schilderde 
ook een prachtig portret van de burgemeester.  
Dokter Ça Va Julius legt de laatste hand aan de 
speelhoek. In het dorp wonen veel kinderen, 
die ook allemaal naar de Chiro komen. Als de 
burgemeester ziet hoe goed die kinderen opge-
vangen worden, kan hij toch niet anders dan de 
Chiro te laten bestaan?

Iedereen heeft een steentje bijgedragen aan 
het feest en elk op hun manier. Ze hebben hun 
talenten kunnen inzetten en dat is eraan te 
zien! De locatie van het feest ziet er prachtig 
uit! Alles is net op tijd klaar, want de eerste 
gasten komen al aan. Ook de burgemeester 
arriveert op het feest, tegen zijn zin. 
Hij kijkt eerst heel boos, hij is alle fratsen 
van de Chirogroep nog lang niet vergeten. 
Maar wanneer hij rondwandelt op het 
feestterrein voelt hij het warm worden van 
binnen. Alles is tot in de puntjes uitgewerkt 
en dat allemaal voor hem!  
Zoveel mensen zijn hier voor hem aanwezig!  
Als burgemeester Sven erover nadenkt 
hoeveel moeite de leiding in dit feest heeft 
gestoken, beseft hij hoeveel de Chiro wel 
moet betekenen voor die mensen.

De burgemeester wandelt het podium op, 
De Loljas zet vlug de muziek af. Iedereen 
houdt gespannen hun adem in. Wat zou de 
burgemeester zeggen? Zou de Chirogroep 
gered zijn? De burgemeester neemt opge-
wekt het woord. 
“Beste burgers, ik ben ontzettend ontroerd 
door het feest dat hier voor mij is georgani-
seerd. De afgelopen dagen was ik niet goed 
voor de Chirogroep en in plaats van mij te 
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haten, organiseerden ze een groot 
feest voor mij. Ze laten me inzien 
wat voor een mooie plek de Chiro is, 
een plek waar iedereen welkom is 
en waar iedereen de kans heeft om 
hun talenten te ontwikkelen. Voor 
mij zijn Luka, Louisa, Julius, Jonas en 
Sara geen gewone leiders en leidsters. 
Het zijn CHIROHIRO’S! Daarom heb ik 
beslist dat de Chiro mag blijven!” 
Een groot applaus stijgt op vanop het 
gemeenteplein.

Plots wordt Luka wakker. Hoe lang 
heeft die liggen dromen? Die ziet 
Jonas, Louisa, Julius, Sara en konijn 

Davy. Ze zitten er ver-

slagen bij. Burgemeester Sven is net vertrokken, 
de Chirogroep moet verdwijnen. Luka staat op en 
wandelt naar hun vrienden. 
“Makkers, ik heb net het beste idee ooit gekregen. 
Wij gaan de Chiro redden!”

En hoe dat afloopt, beste lezers, dat weten 
jullie ondertussen wel. 

EINDEEINDE
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