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1 Welkomstwoord 

Het orkest is er helemaal klaar voor, ze zijn van alles voorzien. Lekkere snacks, 
een grote portie zon en vrolijke instrumenten. 
Enkel de artiesten, die ontbreken nog… maar geen stress, ze zijn 
onderweg! 
 
Yee-haw! Daar zijn de eersten al, onze super coole country-sterren. 
Helemaal vanuit het Wilde Westen komen ze op hun paard naar 
Chiny. 
Maar wat horen we daar achter de heuvels? Het zijn gillende gitaren van de 
grave speelrockers! Zij gaan vast en zeker de hele tent platspelen. 
De tweede act van de avond staat ook al klaar. Meiden en jongens in fluo-kledij, 
gekke brillen en petten: oh ja het zijn de Ravers met hun Techno muziek! Boenke 
boenke boenke … 
 
Mamma Mia onze Kwiks gaan er precies ook weer stevig feestje van maken. Trek 

je stoute dansschoenen al maar aan want we dansen tot in de vroege 
uurtjes! 
 

Na een lange nacht dansen in de disco, gaan we vandaag gewoon verder. 
De leukste nummers van Beyoncé, Justin Bieber en Harry Styles klinken 
door de boxen en iedereen zingt luidkeels mee! 

Genoeg gezongen, laten we ons wanen in zuiderse sferen en onze zwoele 
dansmoves bovenhalen voor het volgende muziekgenre. Spaanse tapas, hoge 

hakken en samen dansen we de chachacha! 
 
Oh nee! De rust wordt weer verstoord! 
Wat horen we? Schreeuwende stemmen. 
Wat zien we? Blauwe lokken, zwarte lippenstipt, donkere kledij. 
Metallica is gearriveerd. De rust is nu wel ver te zoeken, maar we headbangen 
er samen op los! 
We hebben lang moeten zoeken, maar in Jamaica vonden we nog deze chille 
bende. Hopelijk past dit muziekgenre goed bij het orkest. Het gerucht gaat 
namelijk rond dat zij volgend jaar samen zullen schitteren! 
 
Na al dat rocken, jiven en freestylen hebben we ook wat voorzien voor 
de foodies. Lekkere ballekes met kriekskes of spaghetti eten met 
een deuntje schlagermuziek op de achtergrond. Wat wil je nog 
meer?! 
 
De enige vraag die nog overschiet is: 
Welke muziekstijl zal Aksent On stage Winnen? Dat zien we bij het 
kampvuur! 
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2 Praktische info 

2.1 Waar zetten we onze tenten op? 

We trekken dit jaar met onze danschoenen aan en micro’s in de hand richting 
Chiny, in de Provincie Luxemburg.  
Vanop ons podium hebben we een prachting uitzicht op spectaculaire weides en 
bossen. Na de lange optredens is er een riviertje aanwezig voor de nodige 
verfrissing.  
 
Fanmail is steeds welkom, zo kun je de artiesten een hart onder de riem steken.  

 
Naam Kind 

Chiro Aksent Bonheiden 
Route de Bertrix 1 

6810 Chiny 
 

Gelieve geen postpakketten op te sturen naar jullie kapoenen, de security zal 
deze zelf lekker opsmullen.  

2.2 Wanneer en hoe vertrekken we? 

We vragen de ouders om hun kinderen te brengen, met bagage en in perfect 
uniform (vanaf de rakwi’s). We verwachten jullie op dinsdag 19 juli 2022 om 
18.00 uur op ons kampterrein in Chiny. Vroeger komen heeft weinig zin, voor 
18.00 uur is er nog niets te beleven en zijn er nog geen optredens te zien op 
de stage. 
 
Wanneer iedereen toegekomen is, volgt er een kleine bezinning en stellen we het 
kampthema graag aan jullie voor. 
Onze kookploeg zorgt naar aloude traditie voor lekkere hamburgers, zowel voor 
ouder(s) als leden. Daarna nemen we afscheid van de ouders. 

2.3 Wanneer en hoe komen we terug? 

Na 10 dagen plezier maken missen onze mama’s en papa’s ons een beetje en 
moeten we spijtig genoeg terug naar huis. Op vrijdag 29 juli 2022 komt de bus 
ons (en onze bagage) halen in Chiny. 
Omstreeks 17 uur komen we, onder luid gejuich van het thuisfront, in Bonheiden 
op de parking ‘De Meent’ (tegenover de sporthal) aan. 
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2.4 De aankomst van de ribbels 

De Ribbels gaan zes dagen mee op kamp. We verwachten onze Ribbels op 
zaterdag 23 juli 2022 om 14.00 uur op de kampplaats. 

2.5 De camion 

Op kamp gaan is altijd een beetje verhuizen. Een grote vrachtwagen vervoert al 
ons materiaal tot in Chiny. Deze camion moet uiteraard ook ingeladen worden. 
Dit doen we op donderdag 14 juli 2022 vanaf 10.00 uur op het Chirodomein. 
Aan Keti’s en Aspi’s vragen we om een handje te komen helpen, 
 
Op vrijdag 29 juli komen niet alleen wij terug, maar ook de camion met ons 
materiaal (en een deel van de bagage) arriveert dan. Omstreeks 17.00 uur komt 
deze aan op het Chirodomein. Alle helpende handen zijn dan ook zeer welkom 
om het uitladen vlot te laten verlopen zodat iedereen zijn bagage tijdig mee naar 
huis kan nemen. Als iedereen helpt gaat dit vlot vooruit, want vele handen maken 
licht werk! 

2.6 Kampgeld 

De prijs van dit bangelijke kamp bedraagt €150 voor wie 10 dagen op kamp 
gaat en €100 voor de Ribbels. Voor kinderen uit hetzelfde gezin geven we een 
korting van €5 vanaf het tweede kind.  
Het kampgeld dient overgeschreven te worden op BE97 7885 1002 7049 met 
vermelding van “Kamp 2022 + naam + afdeling”. Gelieve dit bedrag te storten 
voor 22 juni 2022. Voor wie zich na deze datum inschrijft, komt er €5 bovenop 
de kampprijs bij. 

2.7 Medische fiche 

Als leiding nemen we niet graag risico’s, daarom vragen we jullie om een 
medische fiche in te vullen. Deze fiche kunnen jullie vinden op de website van 
Chiro Aksent. Gelieve deze ingevuld in de brievenbus te steken van VB Sofie 
Crauwels, adres: Waversesteenweg 48, 2812 Bonheiden.  
Dit kan je doen t.e.m. 10 juli 2022. 

2.8 Het Chirokamp is fiscaal aftrekbaar 

Is uw spruit jonger dan 12 jaar, dan is het kampgeld fiscaal aftrekbaar! 
Het maximaal aftrekbare bedrag voor kinderopvang bedraagt 11,20 euro per 
opvang dag en per kind, ongeacht de duur van de opvang. Ook heel wat 
mutualiteiten betalen een deeltje van het kampgeld terug. Informatie kan je bij 
je mutualiteit krijgen. 
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2.9 Vertrouwenspersoon 

Chiro Aksent houdt de kosten voor alle activiteiten zo laag mogelijk. De kostprijs 
mag voor niemand een drempel zijn om deel te nemen. 
In het geval dat de kostprijs de deelname toch in de weg staat, kan u contact 
opnemen met onze VB’s. Zij zoeken samen met u en in alle discretie naar een 
gepaste oplossing. 
U kan ze contacteren via onderstaande gegevens: 
o Lobke Liekens: 0497 39 86 40 
o Sofie Crauwels: 0498 68 00 55 
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2.10 Hoe rijden we naar de kampplaats? 

De kampplaats vinden is altijd een beetje een uitdaging. We helpen jullie alvast 
op weg. Het exacte adres van de kampplaats (dus niet het adres waar je een 
brief naartoe moet sturen, dit is het adres van de boer) is: 

 
Route de Bertrix 1 

6810 MOYEN (CHINY) 
 

De kampplaats ligt op ongeveer 198 km van Bonheiden. Via onderstaande link, 
vind je een routebeschrijving naar de kampplaats. 
 

https://www.google.be/maps/dir/Chiro+Aksent,+Waversesteenweg,+Bonheiden/Rte+de+Bertrix+1,+6
810+Chiny/@50.3726415,3.993382,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c3e3f2
13540723:0xc34978641a0a8d22!2m2!1d4.54892!2d51.02443!1m5!1m1!1s0x47ea8fc2aa04
70ff:0xf9a2b1ec90fe1a34!2m2!1d5.3886442!2d49.7093573!3e0 

 
Wie over een GPS beschikt, kan volgende coördinaten ingeven: 
49.7086304, 5.3897184 
Let zeker op onze Aksent-wegwijzers eens je in Manhay bent, zij helpen je zeker 
een stapje verder! 
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3 To do in Chiny 

Chiny ligt niet naast de deur. De ideale gelegenheid dus om het brengen van je 
kroost te combineren met een fijne dag in de prachtige omgeving van Chiny. 
Hieronder vind je enkele toeristische tips uit de regio! 
 
 

Er is voor ieder wat wils. 
Sportievelingen kunnen zich uitleven in 
wandelingen door de prachtige natuur in het 
bergachtige landschap dat doorkruist wordt 
door de Semois. 
Iets rustigere uitstapjes zijn er ook naar de 
talrijke pittoreske dorpjes gelegen langs de 
Semois.  
Op een warme zomerdag kan je gezellig 
zonnen aan de zwemzone nabij de ‘pont 

Saint Nicolas’ gelegen aan de Semois. 
 
 
Een handige website om mogelijke activiteiten in de omgeving van Chiny te 
ontdekken is: https://chiny-tourisme.be/nl/activiteiten-doen-zien/ 
 
 
Een beetje hoger gelegen ligt Bouillon. Ook 
daar kan je tal van activiteiten doen zoals 
wandelingen, trektochten, kajak, ... 
Het is een stad met veel cultuur, natuur en 
avontuur. 
Ook het bekende kasteel van Godfried van 
Bouillon is de moeite waard! 
 
Verder door naar beneden vind je de Abdij 
van Orval terug! 
 
 
  

https://chiny-tourisme.be/nl/activiteiten-doen-zien/
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4 Wat moet er in jouw koffer? 

• Een luchtmatras of veldbed 
• Een kussen of onderlaken 
• Een slaapzak (eventueel extra slaapzak of dekentje voor de koude nachten in 

de tent) 
• Handgel + papieren zakdoeken 
• Minimum 2 mondmaskers te voorzien per kind +12 (+2 zakjes die goed 

afsluiten, 1 voor de propere, 1 voor de vuile) 
• Een knuffelbeest 
• Een zaklamp + extra batterijen 
• Een warme pyjama 
• Meerdere handdoeken en washandjes 
• Een tandenborstel en tandpasta 
• Een kam of een haarborstel 
• Zeep en shampoo, liefst bio-afbreekbaar 
• Zonnemelk en aftersun 
• Een petje (of iets soortgelijks) tegen de zon 
• Muggenzalf (best een zalf die ook tegen teken beschermt) 
• Maandverband (voor zij die het nodig hebben) 
• Wasspelden 
• Zwemgerief (Indien je dit hebt ook een badmuts en voor de jongens een 

(extra) aansluitende zwembroek, want dit is vaak verplicht in Waalse 
zwembaden) 

• Voldoende ondergoed (beter te veel dan te weinig) 
• Kousen 
• T-shirts 
• Shorts 
• Lange broeken 
• Warme truien 
• Een linnenzak om je vuile was in op te bergen 
• Laarzen, sportschoenen, stevige schoenen 
• Waterschoenen 
• Een goede regenjas 
• Voldoende zakdoeken 
• Een rugzakje en een drinkbus (met volledige naam!) voor op dagtocht 
• Briefpapier, omslagen, schrijfgerief, postzegels en adressen. Op kamp kan je 

ook chirokaartjes en postzegels kopen. 
• Iets om te lezen tijdens de platte rust 
• Een beetje zakgeld 
• ISI+ kaart, kids-ID of identiteitskaart (meteen bij aankomst aan de leiding 

geven) 
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Moet je medicatie innemen op kamp? Breng dit bij 
aankomst naar de leiding. Wij vragen u om op voorrand 
alles duidelijk op te schrijven en bij de medicatie te 
steken. De informatie en medicatie graag in één zakje 
per kind. Zo kan dit vlot verlopen bij afzetten op het 
kampterrein. We zorgen dat die veilig opgeborgen 
wordt en op tijd ingenomen kan worden. 

Helaas zijn wij geen weermannen- en vrouwen en ook 
de professionals kunnen er soms eens naast zitten. 
Zorg dus dat je voldoende kledij bij hebt en voorbereid 
bent op elke weersomstandigheid. 

Zet zeker op al je spullen jouw naam en achternaam 
en/of jouw kenteken. Zo geraak je zeker geen spullen 
kwijt en moest dit toch gebeuren, kan je ze achteraf 
snel terugvinden. Doe dit zeker in je chiro-uniform, 
want jij zal vast niet de enige zijn met zo’n cool chiro 
t-shirt, trui of rok/broek! 
 

Omwille van plaats in de slaaptenten, vragen we om 
een standaard eenpersoonsbed mee te nemen 
(luchtmatras of veldbed). De standaardafmetingen 
hiervan zijn ongeveer 70 cm breed. Zo heeft iedereen 
zeker een plekje en ligt niemand met zijn tenen buiten 
de tent! 
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5 Dagindeling  
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6 Tips voor een eerste keer op kamp 

De eerste keer op kamp gaan is altijd extra spannend. 
Heb ik wel genoeg kleren mee? Wat staat er mij allemaal te wachten? Zal het 
eten lekker zijn? Het zijn slechts enkele van de vele vragen die wellicht door je 
hoofd spoken. 
We verzamelden hieronder enkele tips van ervaren kampgangers om goed 
voorbereid op kamp te vertrekken. 
 

• Over het eten hoef je je alvast geen zorgen te maken, want we hebben de 

beste kookploeg ter wereld! 

• Kijk de bagagelijst en je afdelingsbrief goed na, hierop staat alles wat je 

nodig hebt voor een geslaagd kamp. 

• Maak je valies samen met je mama of papa, zo weet je goed waar alles zit 

en vermijd je dat je heel je valies overhoop moet halen op zoek naar die 

ene T-shirt. 

• Neem niet je beste kleren mee op kamp, maar wel speelkleren die tegen 

een stootje kunnen en vuil mogen worden. 

• Hoewel het overdag heel warm kan zijn in juli, koelt het ’s avonds en ’s 

nachts dikwijls hard af. Voorzie dus zeker een of enkele lange broeken en 

dikke truien! 

• Om de (eventuele) koude nachten te trotseren is een warme pyjama, een 

dikke slaapzak en een extra (fleece)dekentje geen overbodige luxe. 

Bovendien komt de koude ’s nachts vaak ‘uit de grond’ een extra 

isolatiematje voor onder je luchtmatras of om op je veldbed te leggen of 

een dekentje voor onder jezelf te leggen zijn heel handig! 

• Voor de kleinsten kan het handig zijn om de kledij te ordenen in zakjes per 

soort en per weertype. Dit helpt om de valies ordelijk te houden. 

• Neem zeker genoeg onderbroeken en sokken mee, beter te veel dan te 

weinig! 

• Is het de eerste keer dat je in een slaapzak gaat slapen? Dan kan je thuis 

eventueel al eens oefenen. 

• Tot slot: brieven en kaartjes krijgen op kamp is heel leuk! Deel daarom aan 

veel mensen het adres (dat je vooraan in dit kampboekje vindt) mee. En als 

je zelf brieven wilt versturen van op kamp, is het handig om de adressen al 

op voorhand op de enveloppen te schrijven. 
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7 Het verhaal 

19 juli 2022 

Welkom allemaal op de eerste aflevering van Aksent On Stage, dit is een 

gloednieuw programma… (ja je raadt het waarschijnlijk al) een muziekwedstrijd! 

Presentator Melodie en Presentator Toonladder gaan samen met jou op zoek 

naar de beste zanger(es) van Aksent.   

 

Alle muziekstijlen zijn welkom, hoe diverser hoe beter! De klassieke muziek van 

de Leidingsploeg, de techno van de Rakwi's of de Latin van de Tippers, alles is 

welkom bij Aksent On Stage. Wie denk jij dat het beste kan zingen van Aksent? 

Of wil jij als publiek mee de wedstrijd volgen? Jullie zijn allemaal welkom op deze 

10-daagse wedstrijd. De opnames gaan door in Chiny, dus welkom allemaal!! 

 

20 juli 2022 

DAY 2 van de opnames, de kandidaten stromen binnen. Ik zag daar al een 

cowboyhoed, dat zal vast wel een countryzanger zijn, en zie daar een stoere bink 

staan met een gitaar, zou hij metal spelen of misschien wel rock? 

Het is tijd om al de kandidaten te leren kennen, want één van hen zal dé ster 

worden van Aksent On Stage. Maar… wat zeggen de presentatoren nu…. er is een 

nieuwe regel toegevoegd aan de wedstrijd. Geen enkele kandidaat mag een liedje 

zingen in zijn eigen muziekstijl. “Oh nee, dat meen je niet” denken de kandidaten. 

Moet ik nu echt als chille reggae muziek een popliedje zingen? 

Ja hoor, in Aksent On Stage dagen we je uit! 

 

21 juli 2022 

Elke kandidaat krijgt vandaag een coach aangewezen van een andere muziekstijl. 

Niet iedereen is daar even blij mee. Voor anderen loopt dit dan weer geweldig. 

Dit is het moment waarop ze kunnen trainen en werken, want er kan natuurlijk 

maar één iemand de wedstrijd winnen. En dat willen ze allemaal… 

 

22 juli 2022 

Day 4 van de opnames, de kandidaten zijn volop aan het oefenen om hun een 

nieuwe muziekstijl onder de knie te krijgen. Tijdens het oefenen willen ze wel 

eens wat van elkaar horen. De eerste kandidaat gaat een popliedje spelen, maar 

daar hoort natuurlijk een stoere gitaar bij. 
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Maar plots gebeurd er iets wat niemand had verwacht… Jullie kunnen het 

misschien al raden, maar de gitaren zijn weg. “oh nee, gestolen!” denken de 

kandidaten. Die moeten zo snel mogelijk gevonden worden en een paar 

kandidaten van metal en reggae vertrekken meteen op zoektocht naar de 

gestolen instrumenten.   

 

23 juli 2022 

Na een dag zoeken is er nog geen nieuws van de gestolen gitaren. De kandidaten 

hebben echt hulp nodig en zitten met hun handen in hun haar. Er zit niets anders 

op dan ook te helpen met zoeken. Wat ze niet weten is dat de countryband 

ondertussen een berichtje hebben gepost op sociale media om te gaan zoeken 

naar de verloren gitaren. En daar is veel reactie op gekomen. De countryband 

zal dus hier blijven om alle mensen te ontvangen die op hun post gereageerd 

hebben. 

 

24 juli 2022 

Vandaag krijgen de kandidaten de kans om een hele dag in groepjes met andere 

muzikanten te repeteren. Zo leren ze veel van elkaars muziekstijl en kan het hen 

helpen voor de wedstrijd. 

 

Na een lange dag hebben presentatoren Melodie en Toonladder nog een 

muziekquiz georganiseerd. De kandidaten beleven de tijd van hun leven en zingen 

de longen uit hun lijf.  

 

25 juli 2022 

Toonladder roept: Hey presentator Melodie, Ik heb voor vandaag een leuk idee. 

“Ja, wat had je in gedachten?” zegt presentator Melodie. Lijkt het niet leuk dat 

de kandidaten gecoacht worden door kandidaten zelf? “Hoe ga je dat doen?” 

zegt presentator Melodie. Is het niet leuk als wij kandidaten aanduiden 

bijvoorbeeld Reggae en die worden dan verdeeld over de andere muziekgenres? 

“Ja, leuk idee!” Lets go!   
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26 juli 2022 

Day 8 van de opnames, het einde begint te naderen en de kandidaten zijn bijna 

klaar voor de grote show. Vandaag hebben de kandidaten nog even tijd om met 

hun eigen groep wat te oefenen en de laatste puntjes op de i te zetten. De 

presentatoren gaan rond bij de kandidaten die met hun groep rond een gezellig 

vuur zitten te genieten van elkaars gezelschap.     

 

27 juli 2022 

Kijk nou eens Presentator Toonladder het publiek is er ook weer bij vandaag, en 

wat zijn ze weer met veel. 

Eindelijk is het zover, de finale, de dag waar onze kandidaten zo lang naartoe 

hebben gewerkt. Er is geen twijfel mogelijk, de kandidaten zullen hun beste 

beentje voorzetten om er een fantastische show van te maken. En beginnen doen 

we met een groep die voor hete vuren gestaan heeft deze week. Geen berg is 

hen te hoog, geen dal te diep. Hier zijn onze popartiesten. 

 

 

28 juli 2022 

‘Wat een show, wat een show!! De kandidaten hebben een schitterende prestatie 

neergezet niet waar Presentator Toonladder?’ zegt Presentator Melodie. Het 

moment van de waarheid is aangebroken. De Jury is gaan beraadslagen en 

zometeen zullen we de enveloppe krijgen met de naam van de winnaars. 

En daar komt geluidsman Barrie het podium opgerend met een grote enveloppe 

in zijn hand. Presentator Melodie neemt de enveloppe aan, opent hem en kijkt 

verbaasd naar Presentator Toonladder.   

 

29 juli 2022 

Presentator Toonladder neemt zijn microfoon wat steviger vast in zijn hand en 

zegt: ‘Liefste publiek het ziet ernaar uit dat de jury dit jaar voor een moeilijke 

beslissing stond, zo moeilijk dat ze er niet zijn uitgekomen.’ Presentator Melodie 

zegt ‘wat een schitterende prestatie hebben onze kandidaten neergezet en 

iedereen stond open voor deze uitdaging.’ ‘En daarom heeft de jury beslist dat 

iedereen zichzelf winnaar mag noemen!!!’ roept presentator Melodie. Wij, de 

Presentatoren en ook de hele cast zijn blij dat jullie erbij waren dit jaar. En 

hopelijk zien we jullie volgend jaar opnieuw! 
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MAMA MIA HERE WE GO AGAIN….

Hellow liefste kwiks,

Zijn jullie klaar om van het kamp een echt feest te maken?

Want jullie zijn de sfeermakers …..DE DISCO meisjes en jongens.

Smeer jullie rolschaatsen maar in en trek jullie glitter broek maar al aan

want de leiding is er helemaal klaar voor ;)

Om 10 dagen te kunnen shaken op aksent on stage hebben jullie nodig:

- Disco kleren waar jullie in kunnen schitteren

- Iets om de tent mee te versieren

- Slechte kleren die vuil mogen worden

- Coole zonnebril

- Ovenwant

- Pistool voor in het water

- Abba poster

- Ruimtekleren

- T-shirt in het wit

- Iets zwart

- En je goed humeur

Wat wordt afgepakt door de security op aksent on stage?

- Gsm, ipad, ipod, tablet

- Snoep,eten,.. want dat is er al genoeg op kamp

- Slecht humeur

Lotte (+32 487 42 30 19)

Linde (+32 487 74 80 10)

Ineke (+32 479 78 55 03)

Marie (+32 468 10 83 40)
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Jooooo aspiranteeeeun wassuuuuup � � � �  

 

Om jullie een mega chille 10 dagen in de volle natuur te bezorgen, geven wij hier nog een klein 

lijstje, zodat jullie zeker alles meenemen voor ons fantastisch raggaekamp. Vergeet zeker jullie 

positive vibrations niet <3  

 

� Vergeet geen kookpotje voor als  jullie honger krijgen in jullie hangmat (gamel)  

� Met die rasta’s lijken wij allemaal op elkaar, zorg ervoor dat we elkaar kunnen 

onderscheiden (ID kaart meenemen)  

� Als wij een klein excursietje maken om beter gras te zoeken, hebben jullie onderdak nodig 

(tentje / rugzak voor tweedaagse)  

� Jullie beste raggae outfit om de rest van het kampterrein te laten zien wat echte muziek is  

� Chiquere kledij voor als we ons een avond moeten gedragen (galakleed / kostuum)  

� Een witte t-shirt die vuil mag worden als we gaan rollebollen in de velden  

� Neem een beetje cash mee om uit te geven aan heilig gras  

� Ook geen boekje / gezelschapspel vergeten voor als wij horizontaal rusten  

� Wat is een raggae kamp zonder muziek? Neem wat boxen mee en één iemand met een ipod 

waarop muziek is gedownload  

 

We moeten één worden met de natuur en alle negatieve energie die zich buiten onze weide 

afspeelt achter ons laten, laat dus alle elektronica in jullie hutje in Bonheiden.  

 

En vergeet niet wat onze opperbroer Bob Marley ooit ze i: Love the Life you Live, Live the 

Life you Love <3 

Als jullie nog vragen hebben, mogen jullie ons altijd storen xxx  

Sending all the good vibes and love <3  

Daan (0468104673) 

Robbe (0471304452) 

Lotte (0471760518) 

Louise (0478748344) 
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Ochtend- en avondlied 
 
 

Ochtendlied 

Wij hijsen bij het gloren van de morgen 

ons vlagge als een biedend 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. 

 

 

Avondlied 

Daal nu bij het zinken van deze dag, 

daal in ons gemoed, gij trouwe vlag. 

Gij zijt zegen, troost en lach. 

Daal in avondzon o vlag. 

Heer, wij bergen in ons hart Uw vlag. 

Zegen haar en onze jonge wacht. 

Goede avond, vlag en dag, 

Christus Koning goede nacht. 

Goede avond, vlag en dag, 

Christus Koning goede nacht. 
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