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Woordje van de redactie
Het begon allemaal toen vier jonge heren uit de leidingsploeg van Chiro Sint-Fillipus aan de
leidingstafel aan het vergaderen waren. Deze vier mannen waren gekend als Gust, Jonas, Yuthan en
Noah. Tijdens deze vergadering werd er plots maar streng op de deur geklopt. Het was hun
volwassen begeleiding aka de VeeBees, Franky en Dries. Ze kwamen het gekke nieuws brengen dat
exact vier avonturiers de wereld moesten rond reizen in acht dagen anders zou onze Chiro moeten
stoppen met bestaan. De heren keken elkaar aan en met een simpele knik met het hoofd was het
duidelijk dat de heren klaar waren om samen deze reis te doorstaan.
Jonas, Gust, Yuthan en Noah hadden afgesproken om de volgende ochtend om 4 uur klaar te staan
op de Chiro met hun valiezen zodat ze tegen half 5 konden vertrekken op hun tocht. De ochtend
verliep vlotjes. Ze vertrokken vanuit de Chiro eerst richting Italië. Ze namen de trein in het
majestueuze centraal station van Antwerpen en kwamen aan rond 13 uur in Rome (dat is de
hoofdstad van Italië.) De vier heren hadden nu nog twee uur de tijd voor ze hun boot moesten
hebben die hen naar Egypte bracht. Ze besloten om naar een lokale pizzeria te gaan die bekend
stond voor hu pizza calzone ( dat is een pizza die gesloten is.) na het eten gingen ze nog even ergens
genieten van de welgekende Italiaanse druivensappen.
Toen het 15 uur was stonden onze jonge avonturiers al even te wachten op hun boot genaamd S.S.
Mannetje. De boottrip verliep vlot en ze kwamen aan rond 20 uur in Cairo (dat is de hoofdstad van
Egypte, waar al die Pyramides staan.) Nadat ze daar waren aangekomen en een beetje te veel
druivensap hadden gedronken was het tijd om te gaan slapen. Na even zoeken besefte de groep dat
ze geen egyptische pond bij hadden en dus niet ergens konden overnachten. Ze trokken naar de
dichtstbijzijnde Pyramide en zagen dat er een opening was om naar binnen te gaan. De heren
verstopte zich hier binnen om te overnachten. Na enkele uren slapen werd Jonas wakker van hard
gesnurk. Toen hij aan het zoeken was naar de schuldige merkte hij dat niemand van zijn vrienden aan
het snurken waren maar dat het een mummie was die uit zijn graf was opgestaan. Jonas maakte zijn
mede avonturiers wakker en ze vluchtte meteen weg uit pure angst voor de vloek van de mummie.
Ze zette hun reis in het midden van de nacht door zodat ze tegen de ochtend de trein konden pakken
naar China.
Na twee dagen praktisch niets meegemaakt te hebben op de trein kwamen ze aan in China. De trein
stopte in een stationetje net naast de grote chinese muur, maar er was een probleem. De sporen
voor de trein om van het stationnetje naar de Gele zee te geraken waren stuk vanwege hevige
regenstormen. Wat nu? Yuthan zag een heel klein stalletje met een chinees die bruine veters
verkocht aan 1 cent de centimeter. Hij vroeg hem om raad. De chinees verhuurde ook elektrische
fietsen. Jonas had wat amerikaanse dollars mee in zijn sokken en daarmee konden de fietsen betalen
en zo fietsten het viertal de volledige chinese muur af tot in Beijing. Daar stond de volgende boot te
wachten.
Het was storm op zee Jonas, Noah en Yuthan waren alle drie zeeziek, terwijl Gust er om aan het
lachen was. De boot kwam aan in Nieuw-Zeeland. Het was even wachten tot de volgende boot, dus
verkende het 4-tal de mooie natuur van Nieuw-Zeeland. Zo kwamen ze ineens een groepje rare
mensen tegen, 4 kleinje mensjes, een dwerg, 2 gewone mannen, een grijze oude man en een super
knappe gast. De dwerg vroeg op een brute manier, waar Moria is. Waarop Noah wijst naar de grote
vulkaan en zegt: “Ik denk dat het die richting is“. Ze bedankten ons en gingen vredig verder. De
leiders kwamen terug aan in de haven en namen de boot naar Amerika.

Aangekomen in Amerika, moest het 4-tal proberen om in Bolivia te geraken. Daar ging een oud-leider
hun opwachten om terug in Europa te geraken. Dus sprongen ze een trein die Zuid-waarts ging. Maar
halverwege de reis stopte de trein. Er had een grapjas een muur gezet om Noord van Zuid-Amerika
te scheiden. Met behulp van een paar vriendelijke lokalen mensen geraakten jonas, yuthan, gust en
Noah over de muur. Eens over de muur was het tijd om te overnachten. Jonas kende een oud-collega
die daar woont en vroeg of ze konden overnachten. In het dorpje waar ze verbleefden, zat er een
jongentje met een witte gitaar te spelen. Hij is heel bekend in de omstreken en kan echt wel goed
spelen. De volgende dag bij het eerste zonlicht vertrok de groep.
De reis bracht hun diep de jungle in. Gewapend met muggespray, bunkerde de groep door de jungle.
Eens uit de jungle kwam het 4-tal aan in Bolivia, daar kregen ze de ticketten voor de bootreis van
Zuid-Amerika naar europa.
De groep vertrok terug en ze moesten door Brazilie, na een stevige wandeling door de jungle met alle
gevaartes van dien en 10 voetbal wedstrijden en een carnaval later, kwamen ze aan in de haven.
Daar stond de boot klaar voor vertrek. Onze reizigers boorde de boot en vertrokken terug naar
europa. De bootreis was rustig.
Ze kwamen terug aan in Belgie waar de VB’s op hun stonden te wachten.

Onze 4 avonturiers

Wat gebeurt er op een dagje kamp ?
7u Iemand van de kookploeg (de Rik) staat op en zorgt voor een lekker bakje koffie
voor de andere kookies
7u30 Dienstleider wordt uit zijn warm nestje gehaald (met een lekker koffietje)
Ook de overige kookouders starten met het smeren van de boterhammen
8u iedereen wordt gewekt door de dienstleider (hoofdleider van de dag)
Na het wasje en het plasje stapt iedereen naar de eettent
8u30 stevig ontbijt met aaneensluitend opening formatie in uniform +
ochtendlied waarbij de vlag wordt gehesen
+ verdelen van de dagtaken (afwas, petattejas, terrein enz.)
9u30 Inspectie in de tent ; nazicht van de koffers op natte kleren, en is de tent
ook netjes opgeruimd?
10u Speeltijd !!! de activiteiten starten
12u30 Middagmaal met vooraf een klein dankgebedje en dan
Bikkebikkebik hap hap hap eerst de soep en dan de pap, anders worden wij ….
13u30 Platterust (15min plat liggen + 15min tijd voor kaartjes of een strip te lezen)
en uitvoering enkele dagtaken
14u iedereen herstart de activiteiten
16u lekker 4-uurtje
18u opnieuw verzamelen aan de eettent, handjes wassen en een heerlijk
avondmaal
19u30 iedereen heeft zijn themakledij aangetrokken en nadat we naar
de dagevaluatie hebben geluistert van iedere afdeling worden
we nog getrakteerd op de acteertalenten van de leiders (den tip)
20u wastijd en slapengaan met verhaaltje voor de binkels
20u30 wastijd en slapengaan met verhaaltje voor de sloebers
21u wastijd en slapengaan met knuffel voor de rakkers
21u30 wastijd en slapengaan knuffel voor de toppers
22u wastijd voor de kerels en de aspis die zich terugtrekken voor een
gezellig onderonsje
22u30 Nu de rust en vrede is wedergekeerd op de kampplaats zet de leiding

zich nog even rond de tafel voor een evaluatie, en voorbereiding
voor de volgende dag. Hierna volgt er nog een babbeltje en een knabbeltje
in de keukentent. Daarna welterusten iedereen
totdat de dienstleider ons opnieuw wekt

WAT MOET IK ALLEMAAL MEENEMEN OP
KAMP?
DE CHECKLIST!
Identiteitskaart (af te geven aan de leiders bij vertrek)
SPEELKLEREN (voor 10 dagen)
Ondergoed: onderbroeken, onderhemden,...
Sokken: ook een paar wandelsokken
Broeken: korte (warm weer) en lange (koud -of regenweer)
T-shirts
Truien
Waterdichte jas of KW
CHIRO-UNIFORM: broek, t-shirt, hemd/trui,... (niet verplicht voor de binkels)
=>AANDOEN BIJ VERTREK!
o Verkleedkleren (kampthema: Ruimte)
o Stapschoenen: botinnen / sportschoenen
o rugzak voor vertrek + dagtocht
o drinkbus (kunnen ook flessen van >1L water zijn)
o Rubberen laarzen
o Speelschoenen
o Watersleffers of -sloefen of iets dergelijks (om door een beek te wandelen)
o Pyjama
o Zwembroek! (1 in conform met meeste zwembad regels)
o Wasgerief: badhanddoeken, washandjes, zeep, shampoo,...
o Tandenborstel en tandpasta
o ± 10 wasspelden (met naam erop)
o Rolmat EN/OF luchtmatras OF veldbed.
o Slaapzak (eventueel ook een reserveslaapzak voor ongelukjes) + extra deken
o Kopkussen
o Knuffel
o Persoonlijke lectuur of strips om te lezen tijdens de platte rust
o Zaklamp (met voldoende batterijen)
o Zonnecrème, (aftersun)
o Eventueel antimuggen -of tekenmelk
o Kapstok! (om uniform aan op te hangen)
o Zakdoeken
o Vuillinenzak
o Mondmaskers
Voor de ouderen:
o Scheergerief voor de ouderen
o zakgeld (+20 euro voor 2-daagse avondmaal + ontbijd)
o gamel (inclusief bestek)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nog een aantal andere praktische zaken:
o Voor de jongste afdelingen is het aangeraden om een lijstje met de adressen
mee te geven om foute adresseringen te vermijden
o De toppers en kerels gaan op 2-daagse, daarom kunnen ze best een gamel en
bestek meepakken om eten klaar te maken. Een zakcentje om eten en drinken
te kopen op 2daagse is dus ook wel handig. Een bagagedrager of rekkers ervoor is
handig om wat spullen op de fiets vast te maken
o De toppers, kerels en aspiranten gaan met de fiets op kamp en 2-daagse dus zie
zeker dat de fiets in orde is.

o Persoonlijke medicatie ook meenemen en zeker de leiders op de hoogte
brengen ivm tijdstip van inname e.d.
o Gelieve de koffers, valiezen of sportzakken zo economisch mogelijk in te
pakken. Niet te veel losse, aparte onderdelen maar zo veel mogelijk bij elkaar
o Ook zeker de valiezen en kledij voorzien van voor –en achternaam zodat niet
alles bij de verloren voorwerpen belandt
o ZEKER NIET VERGETEN: PICKNICK VOOR DE EERSTE MIDDAG OP HET
KAMPTERREIN
o Elektronische apparatuur zoals gsm’s, gameboys, Nintendo DS, iPod ’s, …
horen niet thuis op kamp. De Chiro staat ook niet in voor deze zaken als ze
kapot zouden gaan.
o Snoep is ook niet toegelaten

De valiezen moeten worden binnengebracht dinsdag 9
augustus van 19u00 tot 20u00 aan de jongenschiro. (de
binkels liefst ook al zo veel mogelijk binnenbrengen)
Fietscontrole voor de 3 oudste groepen is verplicht, datum
en uur volgt nog.
Tenslotte nog het kampadres om brieven enzovoort naar op te sturen: (Elk lid krijgt sowieso een
aantal kaartjes van de chiro op kamp, postzegels zijn wel zelf te voorzien)
Postadres:

Jongenschiro Sint-Filippus
Tav. ‘naam v/h kind’
Herent 181
3910 Pelt

GPS-Adres

Herent 181
3910 Pelt

Vertrek: woensdag 10 augustus om 10u* aan
de jongenschiro.
Vertrek Binkels: zondag 14 augustus om 10u*
aan de jongenschiro.
Terug: zaterdag 20 augustus rond 15u* aan de
jongenschiro.
OPROEP AAN DE OUDERS:
Een tentenkamp breekt zichzelf natuurlijk niet af! Daarom vragen
wij of jullie soms geen zin hebben om ons een handje te komen
helpen? Als dat zo is, laat dan aub iets weten aan de leiding.

Nawacht: Zaterdag 20 augustus.
(We vertrekken om 8u30 aan de jongenschiro en ruimen
alles op één dag op)
Vrachtwagen inladen: donderdag 27 juli vanaf 9u00
Vrachtwagen uitladen: Zondag 21 augustus 10u00

*Deze uren van kunnen wijzigen, de leiders zullen dit zeker tijdig laten weten.

Bikke, Bikke Bik, Hap, hap, hap.
Eerst de soep en dan petat.
Na petat, het vlees en ’t groen,
achteraf een kakske doen.
Dessert, veel fruit of pap
en best heel vlug, snel en rap!!!
Dank u kookteam van het kamp
Morgen even lekker of t’is een ramp.
Het is hier lekkerder als thuis
Dus papa, mama blijf moar hangen voor de buis.
Ja chiroboys, dat belooft he.
Wij zullen er staan om al dat lekkers in jullie mond te zien verdwijnen.
De bestellingen zijn gedaan, de menu’s getest en wij zijn er heeeel gerust in.
Dus schrijf maar heel snel in zodat we jullie alweer kunnen verwennen 10
dagen lang. We zien jullie op het veld in Pelt en sturen jullie na het kamp met
enkele kilo’s meer terug naar huis. Neem maar al jullie vrienden mee dan zijn
we zeker dat alles opgeraakt. Wij hopen alleszins op een record !!!!!

Groeten en tot ginds
Jo, Chris, Rik, Karin, Eric, Lia en Elise

De Gouden raad Van Nonkel Rik ????? oftewel enkele tips voor op kamp

De allerkleinsten onder ons kunnen wel eens problemen hebben met hun kleding. Ze vergeten
wel eens propere kleding aan te doen, of anderen wisselen dan weer te veel van outfit, zodat ze
na enkele dagen geen propere t’shirt meer blijken te hebben.De leiding houdt dit natuurlijk wel
mee in het oog , maar ook zij kunnen niet alles gezien hebben. Om alle problemen te vermijden
bestaat er voor sommigen een handig systeem.
TIP: Bij het inpakken van zijn koffer kan je verschillende zakjes maken met de kledingstukken die
ze elke dag verversen. Bijvoorbeeld ondergoed, kousen, een zakdoek, en een t’shirt. Op dat
zakje schrijf je dan een nummer of de dag waarvoor het bestemd is zodat het kind ‘s morgens
telkens een nieuw zakje moet opendoen. Natuurlijk kan je best ook een zakje maken met wat
reserve in. Omdat broeken, truien, kw, uniform,….moeilijk zijn in te schatten naargelang het
weer en de activiteiten kan je deze best niet in dagzakjes steken

Je vuile was kan je best niet steken in plastik zakken vermits het daarin niet kan ademen en het
stikt daar in. Zeker vuilzakken zijn afgeraden want deze kunnen wel eens gezien worden als
afval en zodoende weggegooid worden. Ook hiervoor hebben wij een handige oplossing.
TIP: Je neemt een oud laken (of iets dergelijks) en vouwt dit dubbel. Dan naai je de zijkanten van
het laken aan elkaar vast. Nu heb je een linnen zak voor de vuile was van je kind. Wanneer je nu
nog zorgt dat er bovenaan een lint door kan, kan hiju nog gemakkelijk dicht ook. Zet de naam
van je kind er met alcoholstift in dikke letters op en de kans op verdwijning is stukken kleiner.

‘S nachts kan het nogal koud zijn! De volgende tip kan dus wel handig zijn voor onze
kampkindjes
TIP: Neem een extra dekentje/matje mee om tussen je slaapzak en luchtmatras te leggen, deze
houdt een groot deel van de koude die van de grond komt tegen.
Onze kleinste afdelingen hebben het soms wat moeilijk met brieven schrijven. Ze zijn de straat
of huisnummer al gauw vergeten. Zo weet de postbode natuurlijk niet waar de brief of
postkaart heen moet.
TIP: Schrijf de adressen al op de enveloppen of schrijf ze voor op zelfklevende etiketten
(postkaartjes krijgen ze op kamp) zo gebeuren er geen vergissingen.

Buenos dias nuestros amigos!
Ha llegado el momento de nuestro gran Fluppekos! Voor de niet-spaanstaligen onder ons betekent
dat dat het weer tijd is voor ons geweldig Fluppeke! En lees maar heel aandachtig want het is ZEER
belangrijk, aangezien dit het bivak-fluppeke is! *Jeeeeuuuj*
Maar even een kleine terugblik op ons jaar tot nu toe:
- Belachelijk grave zondagen
- Kei coole themazondagen
- Een super groepsdag
- Een amaaaaaazing (in Astrid Bryan stem aub) binkelweekend
Wat gaan we nog meemaken:
-

Verrassingsreis naar een geheime locatie (anders slaagt het verrassingsgedeelte van de reis
op niet veel)
- Ons kamp!!!!!!!!!!!!!!
Op ons kamp is er natuurlijk een groot thema. Wij weten dat jullie nu vol spanning zitten te wachten,
dus zullen we niet treuzelen. Tromgeroffel alstublieft! *trom*trom*trom*trom*trom*

Zuid-Amerika
Omdat ons budget jammer genoeg niet groot genoeg is om naar Zuid-Amerika zelf te gaan *ween
ween*, hebben wij voor de meest exotische plek in België gekozen: Pelt! Hopelijk hebben we wel wat
talenknobbels in ons midden, want in het verre Pelt spreken ze een raar taaltje: het Limburgs.
Moest je nu geen idee hebben van hoe je je kunt verkleden zijn hier alvast wat ideetjes:

Voor de papa’s:

Voor de mama’s:

Om af te sluiten nog een actuele foto van jullie leiders. Tot snel!

Oj, sloebers.
Welkom in oceanië,
het continent van zon, zee en alles dat je wilt opeten.
Want ja, Australië behoort tot het contient Oceanie!!
Je vindt er rare beesten zoals een:

velocekonijn

Zee kip

giftig touw

nope, run!!

panda dolfijn

elegante

zee flap flap

harige nope

Moordend stuk hout

broekloze dondergans
Maar naast deze rariteiten, vind je ook de lokale bevolking. Zoals de

Haka mannen van nieuw zeeland. Van deze mannen heeft zelfs oudleider
eggil schrik.
Leider jonas die vecht
voor zijn leven met
een mysterieus monster

Xander en Jonas die
de Haka oefenen

Xander met de halfgod Maui

En buiten de grote eilanden zoals Australie en Nieuw-zeeland heb je ook
kleine elandjes waar wat meer inheems volk te zien zien is.

Nu dat jullie een snelcursus Oceanië hebben gehad, kunnen we het kamp
wat meer in de doeken leggen.
Wat kunnen jullie verwachten?!?!?!??!?!?!?
Een thema dag waarbij we doorheen Oceanië gaan reizen.
Een ondersteboven dag, want alles in australie leef onderste boven. Op
schok in de natuur sloerakki dag …
Vele zotte en rustige spelletjes
Veel lach momentjes
En super lekker eten,
En een zot gigantisch kampvuur om als die spinnen uit de kleren te jagen.
(meme burn the spider)
Hopelijk zien we jullie allemaal op kamp!!!!
TOT DAN,
kusjes de sloeberleiding.
Hier is nog een kleurplaatje

Wees gegroet onze kleine wormpjes. Het is weer zo ver, het bivak komt
eraan. We hebben al een aantal zotte dingen gedaan zoals
kampenbouw, klakkenbuizen gevechten, een schommel en een katapult
gebouwd en nog zoveel meer.

Maar nu het geen dat jullie allemaal willen weten. Het thema,
tromgeroffel graag……
Continenten !!! en voor onze groep specifiek is het Europa
Ik hoor jullie al tot bij mij thuis vragen; huh? Leider hoe kunnen wij als
Europa gaan ? awel lieve vrienden wij zullen een paar voorbeelden
geven.

Alleee nu dat wij jullie genoeg voorbeelden hebben gegeven gaan we
jullie laten doen want ik hoor de hersens als tot hier kraken.
Veel liefs jullie leiders Jens en Noah

Konichiwawa toppeurs
Het chirojaar is ondertussen al flink bezig en wij hebben al wel wat dingen gedaan dit jaar.
Ons super tof weekend is al geweest, al onze leuke zondagen: met onze gezellige vuurtjes &
af en toe lekkere frietjes.
MAAAAARRRR
Er staat ons wel nog wat leuk te wachten…. zoals
o 24uren chiro
o Herfstkapriolen
o KAMP :D
Wij hopen dat jullie allemaal al veel zin in hebben en dat jullie natuurlijk allemaal
meekomen!!! Wij hebben het leukste thema van allemaal en dat
is………………………………………………………………………….. AZIË

Het thema is breed dus je kan helemaal uitleven voor je te verkleden. We zullen een aantal
voorbeeldjes geven:

Sexy samourai

Een
anime character

Een sumo worstelaar

Sexy ninja

Zo heb je al een idee van hoe je je eigen kan verkleden.

Wij hebben er al vast veel zin in!!!! & we zien jullie snel

Groetjes van jullie chillste/knapste leiders
Yuthan & Robbe

Sup kerels
Binnenkort is het weer zo ver… dan gaan we op KAMP.
We hebben afgelopen jaar veel leuke dingen meegemaakt zoals Ketiweekend en een
weekendje kamperen. MAAR…. Wij gaan dit kamp NOG chillere dingen doen zoals dagtocht,
2daagse en een aantal superleuke themadagen.
Dus smeer jullie borst al maar in, maar eerst waxen. Ah nee wacht…. Jullie hebben dat nog
niet nodig….
LET OP!!! Op kamp zijn geen grietjes die jullie kunnen fixen… dus het wordt kampgoggle tijd
waarbij jonas zijn buntha er na 4 dagen al heel sexy uit begint te zien….
NOG EVEN AANDACHT!!!
Het kampthema is dit jaar continenten en voor de kerels hebben wij gekozen voor het
continent…. Tromgeroffel… Noord-Amerika… dus haal jullie beste verkleedkleren al maar
boven. Hier een aantal voorbeelden. Leef jullie maar goed uit.
Btw. Captain America mag niet.

hier nog een foto die jullie boven jullie bed kunnen hangen.

URGENT

SCHOTEN, 15 JULI 2022

DEPARTEMENT VAN DEFENSIE
GEZAMELIJKE OPERATIES COMMANDO CENTER
SPECIAL FORCES SAS-07

Tf-153
SLT. VANZURPELE TIBO
SLT. THIBEAU DE MEYER
CMMD FILIPPUS
OPER BIVAK, WEEKEND, VERRASSINGSREIS

Er wordt bij deze officieel melding gemaakt van volgende mededelingen en status updates.
-

-

-

Verrassingsreis
o Datum: zondag 26 juni
o Locatie: GEHEIM 251, DORPJE 6969
Bivak
o Datum: 10 augustus tot en met 20 augustus
o Adres: Herent 181, 3910 PELT
o Deze undercover-operatie neemt plaats in het ijskoude ANTARCTICA. We
moeten zien dat we hier niet opvallen.
Deze operatie wordt aanschouwd als hoogst urgent & top secret.
Aspiranten zijn de beste groep.
Weekend wordt verplaatst naar een latere datum, communicatie volgt nog.

Bij afwezigheid kan u dit melden bij uw oversten, <SLT. THIBEAU DE MEYER> & <SLT. TIBO
VANZURPELE>. Graag goed op voorhand doorgeven, daar wij voorbereidingen moeten
treffen om deze operaties goed te laten verlopen.
Met hoogachting,

MINISTER VAN DEFENSIE
LUDIVINE DEDONDER
I.O. SLT. DE MEYER THIBEAU

I.O. VANZURPELE TIBO

URGENT
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SAS-07 COMMANDO TEAM

SLT. THIBEAU DE MEYER AKA ALCOLIST
LEEFTIJD: 69
WOONPLAATS: ADRES HIER, LALA 6969
LAATST GEZIEN: REDACTED LALALA

SLT. TIBO VANZURPELE AKA TIBONER
LEEFTIJD: 69
WOONPLAATS: ADRES HIER, LALA 6969
LAATST GEZIEN: REDACTED LALAL in jamamama

RCT. SAM LANGERS AKA VLEKJE AKA FITNESSBEAST
LEEFTIJD: 69
WOONPLAATS: ADRES HIER, LALA 6969
LAATST GEZIEN: RELAL in jamamama

RCT. AXEL VAN STEENBERGEN AKA THE RIPPER
LEEFTIJD: 69
WOONPLAATS: ADRES LA 6969
LAATST GEZIEN: REDACTED LA

LAL in jamamama

URGENT
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RCT. ARTHUR ARTS AKA SCHAAP
LEEFTIJD: 69
WOONPLAATS: ADRES HIER, LALA 6969
LAATST GEZIEN: REDACTE

D LALAL in jam

amama

RCT. SEPPE DENIS AKA SEPPE PENIS
LEEFTIJD: 69
WOONPLAATS: ADRES HIER, LALA 6969
LAATST GEZIEN: REDACTED LALAL in jam amama

BENT VAN DE VOORDE AKA JEWEL
LEEFTIJD: 69
WOONPLAATS: ADRES HIER, LALA 6969
LAATST GEZIEN: REDACTED LALAL in jamamama

ROBBE BAES AKA DOESJE
LEEFTIJD: 69
WOONPLAATS: ADRES HIER, LALA 6969
LAATST GEZIEN: REDACTED LALAL in jamamama

KAMPLIEDEREN
De leden die al eens op kamp zijn geweest weten dat we bij voor elke maaltijd één of
twee liedjes zingen, of beter gezegd: uit volle borst meebrullen! Maar voor de enkelingen
die dit spektakel nog niet hebben kunnen aanschouwen: hieronder de teksten van een
aantal van de meest populaire liedjes in onze chiro. Het ochtend –en avondlied worden
elke dag gezongen, dus begin al maar te oefenen!

Het Ochtendlied
Wij hijsen bij
het gloren van de morgen
ons vlagge als
een biddend lied
want heilig is ‘t geschenk van elke morgen
dat God ons weer ‘t aanvaarden biedt
Draag door weer en wind ons vlagge
teken van de heldentijd
Laat ze waaien laat ze werven
allen voor de grote strijd
Laat ze waaien laat ze werven
allen voor de grote strijd
Het Avondlied
Daal nu bij het zinken
Van deze dag
Daal in ons gemoed
Gij trouwe vlag
Gij zijt zegen, troost en lach
Daal in d’avondzon o vlag
Heer wij bergen in ons hart uw vlag
Zegen haar en onze jonge wacht
Goedenavond vlag en dag
Christus Koning goede nacht
Goedenavond vlag en dag
Christus Koning goede nacht
Een stekske in de beek
Een stekske in de beek is als nen boom in ‘t kanaal
Ne paling in de gracht is als Godzilla in een straal … van ene kilometer
Mor in de chiro doen wij da oep één, twee, drei
daarom zijn wij allemaal heel blij

De Moorsoldaten
Waarheen wij ook mogen kijken
Zien wij veen en hei rondom
Vogelzang kan ons niet verblijden
Bomen staan hier kaal en stom Ref.:
Wij zijn de moorsoldaten en zwoegen heelder dagen
In ’t veen pompom pom pobbede pom pom pom
Heen en weer zo gaan de posten
Niemand komt er langs voorbij
Vluchten zou hen het leven kosten Prikkeldraad vier op één rij Ref.
Maar weldra zal het uur gaan komen
’t kan niet eeuwig winter zijn
Dan roepen en zingen w’in alle tonen ’t land van mij, gij zijt nu vrij!
Ref.

Het glazen paardje
In het land van mijn gedachten
Danst mijn glazen paardje voorbij
Langs de bange donkere nachten
Danst mijn glazen paardje voorbij
Telkens weet hij mij te leiden
Over golven van de tijd
Als ik eens mijn weg niet kan vinden
Is mijn glazen paardje bereid
Langs de wegen die ons scheiden
Zijn de nachten donker en grijs
Maar mijn paardje zal me wel leiden
Want hij kent het doel van de reis
Telkens weet hij mij te leiden
Door de regen sneeuw en kou
Als ik thuis kom in jouw armen
Is mijn glazen paardje voor jou

PELT

Je kan vriendjes, buren en neven
uitnodigen om samen plezier te maken op
kamp

Weet je misschien al wie je graag mee op
kamp neemt?

Knip dan zo snel mogelijk 1 van de
uitnodigingen uit op de volgende pagina
En ga dit zo snel mogelijk afgeven

Hoe meer kindjes hoe meer plezier

