


Ze gebruikte de kracht van hun planeet met magie en creëerde hun Eerste ‘Flubp—Ehkkeh’

Hoewel de betekenis van de naam verloren

ging, is het geweten dat deze vorm van

kennis te sterk was om in pure vorm te

worden geschreven.

Uit angst voor de vernietiging van hun

planeet besloten de Flupflobs om deze

wijsheid te delen met het universum.

(Dit deden ze via radio)

Door puur toeval pikte de antenne van onze nonkel Jules deze buitenaardse boodschappen op!

Sinds die dag worden deze wijsheden ontcijferd en opgeschreven.

In een Boek van Galactisch belang dat het fluppeke genoemd wordt!

In het Jaar 159630/* in de sterrenjaarkalender deden

wetenschappers van het zeer wijze ras ‘De Flupflobs’

een ongelofelijke ontdekking.

Ze vonden in de kern van hun planeet een manier om

wijsheden vast te leggen zonder deze te hoeven

opslaan in hun hersens!



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 dikke 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!

Verkleedkleren (kampthema: Ruimte)

Eventueel verkleedkleren voor een eventuele themadag (wordt per afdeling bepaald)

Stapschoenen: botinnen / sportschoenen

rugzak voor vertrek + dagtocht

drinkbus (kunnen ook flessen van >1L water zijn)

Rubberen laarzen

Speelschoenen

Watersleffers of -sloefen of iets dergelijks (om door een beek te wandelen)

Pyjama

Zwembroek! (1 in conform met meeste zwembad regels)

Wasgerief: badhanddoeken, washandjes, zeep, shampoo,…

Tandenborstel en tandpasta

± 10 wasspelden (met naam erop)

Rolmat EN/OF luchtmatras OF veldbed.

Slaapzak (eventueel ook een reserveslaapzak voor ongelukjes) + extra deken

Kopkussen

Knuffel

Persoonlijke lectuur of strips om te lezen tijdens de platte rust

Zaklamp (met voldoende batterijen)

Zonnecrème, (aftersun)

Eventueel antimuggen -of tekenmelk

Kapstok! (om uniform aan op te hangen)

Zakdoeken

Vuillinenzak

Mondmaskers

Voor de ouderen:

Scheergerief voor de ouderen

zakgeld (+20 euro voor 2-daagse avondmaal + ontbijd)

gamel (inclusief bestek)



Nog een aantal andere praktische zaken:

Om brieven van het kamp op te sturen naar het thuisfront, is het
aangeraden om een lijstje met de adressen mee te geven om foute
adresseringen te vermijden OF om de enveloppes al op voorhand in
orde te maken.
De toppers, kerels en aspiranten 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 2- daagse is dus ook wel
handig. Een bagagedrager of rekkers ervoor is handig om wat spullen
op de fiets vast te maken
De toppers, kerels en aspiranten gaan met de fiets op kamp en 2-
daagse dus zie zeker dat de fiets in orde is.
Persoonlijke medicatie ook meenemen en zeker de leiders op de
hoogte brengen ivm tijdstip van inname e.d.
Gelieve de koffers, valiezen of sportzakken zo economisch mogelijk in
te pakken. Niet te veel losse, aparte onderdelen maar zo veel mogelijk
bij elkaar
Ook zeker de valiezen en kledij voorzien van voor –en achternaam
zodat niet alles bij de verloren voorwerpen belandt
ZEKER NIET VERGETEN: PICKNICK VOOR DE EERSTE MIDDAG OP HET
KAMPTERREIN/ONDERWEG
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.
Snoep is ook niet toegelaten

Wat kost een kamp?
prijs kamp => €  130 per persoon
vermindering 2de zoon (niet voor binkel) => €  5
Prijs kamp binkel => €  85

=> Over te schrijven naar BE 57 7895 7221 4435 met mededeling:
“inschrijvingsgeld kamp” gevolgd door de naam van uw zoon.
Te betalen voor 15  juli.



Fietscontrole voor de 3 oudste groepen is op 18 juli:

Toppers om 14u

Kerels om 15u

Aspiranten om 16u

! fietscontrole is verplicht !

De valiezen + fietsen moeten worden
binnengebracht woensdag 28 juli van 19u00 tot
20u00 aan de jongenschiro. (de binkels liefst ook al
zo veel mogelijk binnenbrengen)

Vertrek: zondag 1 augustus rond 9u30* aan de
jongenschiro.

Belangrijk: Bij vertrek moeten de leden in uniform zijn EN een

lunchpakket + drinken bijhebben.

Vertrek Binkels: vrijdag 6 augustus om 9u30*
aan de jongenschiro.

Terug: woensdag 11 augustus rond 15u* aan de
jongenschiro.

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’
rue de signy 1
5660 Pesche

GPS-Adres Rue de la butte
5660 Pesche

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



OPROEP AAN DE OUDERS:

Een tentenkamp zet zichzelf niet op en breekt zichzelf natuurlijk
ook 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 21 augustus.

(We vertrekken om 8u00 aan de jongenschiro en ruimen
alles op één dag op)

Vrachtwagen inladen: Donderdag 29 juli vanaf 10u00

Vrachtwagen uitladen: Zondag 22 augustus 10u30



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



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.



Ergens ver weg tussen de sterren en planeten

Komt er met duizelingwekkende snelheid

Een ruimteschip naar planeet aarde gevlogen.

Aan boord 7 personen met zeer belangrijke documenten..

“geheime documenten”
Hopelijk komen deze ruimtebewoners met “koksmuts” op tijd aan

En landen ze op een terrein in onze Ardennen.

Liefst nog in “Pesche” zodat we te weten komen

Of die geheime documenten wel zo belangrijk zijn om

Het leven op spel te zetten van deze 7 ruimtereizigers..

Misschien is het wel een kookploeg met de oooh zooo fijne en heerlijke

Recepten voor op het jongenskamp?

Wij kijken er alvast naar uit!

Hopelijk nemen jullie vele nieuwsgierige vrienden mee op kamp.

Tot dan,

Het team dat honger en dorst zal lessen op jullie bivak.

BINKELS



Dag beste stinkels en ouders,

Bij het krijgen van dit fluppeke wil het zeggen dat ons chirojaar bijna voorbij is, wat wij

natuurlijk allemaal heel jammer vinden. Maar niet getreurd want dat wil ook zeggen

dat het kamp voor de deur staat, en daar kijken wij natuurlijk heel hard naar uit en

jullie hopelijk ook.

Nu hoor ik jullie allemaal denken: wat gebeurt er allemaal op zo een kamp?

Dit gebeurt er allemaal op een kamp, en nog veel meer:

- 5 nachten in een echte legertent slapen met heel de groep.
- 5 dagen lang alleen maar mega toffe spelletjes spelen
- Je kunnen verkleden met HEEL de chiro (Ja, echt HEEL de chiro)
- Extreem coole themadagen.
- En om af te sluiten het grootste kampvuur dat je ooit hebt gezien

Als je nu nog geen zin hebt in het kamp dan weet ik het ook niet meer.

Dit jaar speelt het kamp zich af in het verre Peche in de Ardennen voor de binkels

van 6 tem 11 augustus. En elk jaar is er ook een kampthema waar je verkleedkleren

voor moet meenemen. Dit jaar is het thema …..  trommelgeroffel graag…... RUIMTE.

Trek je astronauten kostuum maar al aan, haal je laserpistool en laserzwaard maar al

boven en start je ruimteschip want wij gaan er een bangelijk kamp van maken dat je

nooit gaat vergeten.

Als je nog niet zo goed weet als wat je je kan verkleden hebben we hier een paar

voorbeeldjes.

     ALIEN                                                    RUIMTEPIRAAT

                        ASTRONAUT

                                                                                                       PLANEET

  STER

Alles wat je je kan bedenken dat met de ruimte te maken heeft.

Met deze woorden gaan wij jullie naar de rest van de artikeltjes laten kijken

Groetjes, de binkelleiding

Tibo, Yuthan en Jeroen.

Hier zijn nog leuke kleurplaten voor de artistieke binkels onder ons.





Sloebers

Hier zijn we weer met het het kampflupke!

We hebben ons dit jaar al heel hard geamuseerd, maar het beste deel van het

jaar komt er natuurlijk nog aan! Namelijk het kamp!!

Wij hopen dat jullie allemaal aanwezig zullen zijn en dat wij samen met jullie

het beste kamp ooit kunnen beleven!

Als leiders gaan wij na een moeilijk jaar vol corona en beperkingen extra ons

best doen om jullie een onvergetelijke tijd te bieden, kijken jullie er even hard

naar uit als wij?  

10 dagen samen spelen, slapen, lachen, lekker eten, op avontuur gaan, grote

wandelingen doen en natuurlijk om alles af te sluiten een gigantisch kampvuur!

Voor het thema dit jaar zullen we heel ver moeten reizen, zo ver dat we zelfs

niet meer op deze planeet zullen zijn. We gaan met onze sloebersraket op reis

naar de ruimte!!!!!

We verwachten dus dat jullie verkleed komen als bijvoorbeeld: astronaut, alien,

raket, ster, marsmannetje, Elon Musk, Buzz Lightyear of de rest laten we aan

jullie fantasie over!

Om jullie al in de hogere sfeer te brengen, kunnen jullie hieronder alvast enkele

leuke kleurplaten vinden!

Wij zijn al aan het aftellen naar het kamp en hopen zoveel mogelijk sloebers

mee te kunnen nemen, maar eerst gaan wij nog een aantal fantastische

zondagen hebben!





Yuuuu Rakkers!

Jullie allerliefste leiders komen met goed nieuws. Er is nog eens een

fluppeke. We hebben zelfs nog beter nieuws. Dit fluppeke zal gaan

over ons mega-awesome, cool, graaf en episch kamp van dit jaar. Dit

betekent jammer genoeg ook dat ons jaar ten einde loopt.

Het was dankzij de rona weer een raar jaar maar we hebben er het

beste van gemaakt. De leiding denkt zo meteen terug aan gekke

klakkenbuizengevechten, kampen bouwen, iemand die af en toe eens

goed op z’n bek gaat en vooral veel lachen.

Deze zondagse gekte gaan we dan ook deze zomer verder zetten op

kamp. Nu hoor ik jullie al vragen: Leiding waar is het kamp? Leiding

wat is het kampthema? Leiding hoe gaan we naar het kamp? Leiding

hoe lang duurt het kamp? …

Omdat wij zo’n toffe leiding zijn zullen we al enkele van die vragen

beantwoorden. Het kampthema dit jaar is RUIMTE. We verwachten

dan ook zotte verkleding van jullie favoriete ruimtefilms. Voor de

rakkers die niet zoveel film kijken zijn hier enkele voorbeelden: Star

Wars, Star Trek, Guardians of the Galaxy, Interstellar, Treasure

Planet,…

dat is een zwart/wit foto

van een roze alien



Hierboven zien jullie enkele voorstellen van de leiding voor

verkleedkleren. Laat jullie maar eens goed gaan. Verder weten we

jullie ook nog te vertellen dat het kamp zal doorgaan in Pesche. Dat is

een dorp je in Wallonië, dus nee we gaan niet echt naar de ruimte.

De rest van de informatie over het kamp krijgen jullie allemaal nog

wel te horen.

Groetjes van jullie favoriete leiders



Hey toppers,

We spijtig genoeg bijna een half Chiro jaar gemist door Nonkel Rona, maar het bivak gaat

200% door en daar gaan we die gemiste dagen mee inhalen!!!

Voor vele van jullie is dit het eerste kamp met de fiets

en dan nog wel in de walen, dus smeert die beentjes

maar al goed in want wij gaan bergen beklimmen.

Maar dat is zeker veel toffer dan alles met de voetjes,

we kunnen veel verder gaan.

Wat staat er op het programma: veel… Jullie echte

mannen maken! Doormiddel van verschillende

themadagen op bivak. Zoals ruimte (duhh), legerdag

en meer…

Maar leider wat moet ik aandoen als verkleedkledij

voor kamp?

Wel, het thema is ruimte dus denk aliens, robots, astronauten, planeten, ruimte schepen,

een groote leegte met sterrejtes.

En met deze wijze woorden sluiten we het artikel af:

May the force be with you.

GREEETZZ de topperleiding

Leider jonas zijn robot op

mars verkenning

Leider sebastian die de robot

verdedigd van aliens



Nederlanders nadat ze realiseren dat

mars nog niet gekoloniseerd is. Italiaanse ruimtevaart is like:



Eeeyyyy liefste kerelino’s

Na lang wachten is er weer een flupke. Jeej hoor ik jullie al roepen.

Eindelijk nog eens lectuur dat gerelateerd is aan onze legendarische

Chiro. Vanwege the rona hebben we 1 editie van het flupke moeten

overslaan. Maar dat geeft niet want onze zondagen waren altijd

tiptop toppie en dus misten we het niet zo hard. Maar nu is het er.

En El Rasho Macuin is ondertussen ook onze mascotte geworden

aangezien jullie allemaal zo graag aan straat racen doen (fast & the

furious kerel squad)

Wel ik ben ook blij, want we gaan er meteen al in vliegen met het

leukste onderwerp van het jaar. En dat is natuurlijk ons kamp. Hey

hey hey, ik heb er zin in want dit jaar is het een heel ruimtelijk thema

namelijk “de ruimte”.

Wwoooaaa hoe moeten wij dan verkleed gaan leider? En wat is dan

de bedoeling leider? En gaan wij echt naar de ruimte leider?

Wacht boys niet zo snel van stapel lopen. Ik snap dat dat een heel

uitgebreid thema is dus hoe gaan we verkleed?

 Wel er zijn veel mogelijkheden. Je kan als alien gaan of als astronaut

of zelfs als je favoriete si-fi karakter. Hier een paar voorbeelden;



Wat is dan de bedoeling?

Wel we gaan jullie klaarstomen om naar de ruimte te gaan.

En gaan we dan echt naar de ruimte?

Nee. We gaan naar Wallonië

En omdat wij een ziek grave groep zijn hebben we nog een thema en

dat is …

Rockabilly dus haal die vetkuiven en Elvis pakjes maar boven want we

gaan cruisen met de moto en vrouwelijk schoon lastigvallen.

Hier een voorbeeld van rockabilly

Ik heb spijtig genoeg ook een minder leuke mededeling. Onze

medeleider jens heeft besloten om te stoppen. Dit is namelijk omdat

hij met veel veranderingen in zijn leven zit en de Chiro jammer

genoeg voor hem er niet meer bij kan. ik snap zijn beslissing want ik

heb het zelf meegemaakt en hoop dat jullie het ook zullen bergrijpen.

Dan zou ik nog 1 ding willen zeggen en dat is dat we dit jaar geen

weekend kunnen doen maar dat ik zeker nog van plan ben om een

24uren in een te steken als Odin en jullie ouders het ons toelaten.



Hier nog enkele weetjes over onze groep om het af te sluiten;

Wist je dat Arne het wereldrecord zelfspelen op zijn naam heeft

staan.

Wist je dat Jeroen het wereldrecord zeggen dat hij later is op zijn

naam heeft staan.

En dat axel nog altijd niet snapt dat blanken ook zwarte muziek

kunnen maken maar dat het nog altijd zwarte medemens muziek

blijft.

Wist je dat Xander dit jaar voor het eerst iets zinnigs heeft gezegd.

En wist je dat ik Philip bijna vergeten te melden was in deze Philip

omdat hij altijd zo spraakzaam is. Ik vraag mij af hoe Philip zijn stem

klinkt.

Wist je dat Eggil Arne als neef wilt hebben.

Zo dat was het dan en ik hoop dat jullie veel plezier hadden in het

lezen van dit artikel

Met liefdevolle kusjes en knuffels jullie adonis van een leider,

Eggil



Sup (tr)a(ns)piranten!

Hier zijn we dan met het bivakfluppeke, het kamp komt

nu echt pas dichtbij! Dat wil ook zeggen dat jullie jaar

samen met ons bijna op zijn einde is gelopen… *bleit

bleit*. MAAR NIET GETREURD…wij gaan er nog een

KNALLEND kamp van maken!!

Het is ongetwijfeld een ongewoon jaar geweest, dat

kunnen we wel zeggen… Geen leefweek, geen

weekend, geen 24-uren, noem maar op… Maar wij

gaan dit allemaal inhalen door extra hard te genieten

op kamp \(^o^)/!

Dit jaar gaan wij op kamp naar een buitenaardse plek,

genaamd Perzik (Pesche in de volksmond). Dit is de

thuisbasis van een heel speciaal soort volkje. Sommige

zeggen dat ze een speciale soort aandoening hebben,

genaamd ‘Tamzakius’, anderen zeggen dat ze leiden

aan ‘Werk-ofobie’. Maar wat niemand écht weet is dat

het gewoon Walen zijn.

Wij gaan dus naar de Ardennen hé boys, voor de niet-

begrijpers.

Het thema van dit jaar is iets meer buitenaardigs dan

andere jaren. Bij dit thema is niets te gek of te raar

(buiten den Bent dan). Jullie kunnen dus je fantasie op

de vrije loop laten gaan!



‘Huh… maar leider, wat is het thema dan?’ horen wij

Sam al zeggen. Wel Sammeke, dit jaar is het Thema

‘SPACE’!

Sommige van jullie zien er al uit als Aliens

*kuch…Arthur…kuch*. Maar dat wil niet zeggen dat

jullie niet verkleed moeten komen ze. Impress us!

Voor degene die geen inspiratie voor themakledij

hebben, het thema van dit jaar is heel breed. Denk aan

Ruimtevaart, Star Wars, Star Trek, Aliens, Planeten…

Wat er op de planning staat van het kamp gaan we

zoals altijd nog niet verklappen, want anders is’t geen

verrassing meer hé. Maar we jullie kunnen er wel

vanuit gaan dat het een chilly willy kamp zal worden.

Zo boy(os), wij hebben alles gezegd wat we wilden

zeggen. Maar we hebben nog welk enkele kleine

memepjes voor jullie! Enjoy!



Nog één laatste woordje van ons:

BE THERE OR BE A F***ET!

Peace out

Jullie leiderkes

Emmanuel, Robbe en Wout



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




