
	 DAS Goesting  
 Jaarlied 2022-2023 

Intro: Dm (Dm) C G (4x)


Strofe 1 en 2: Dm (Dm) F C 

✦ Ogen open, een knotsgekke dag voor de boeg

✦ De tent uit haasten want starten doen we voor mij nooit te vroeg

✦ Hier kan ik echt gewoon mezelf zijn

✦ Ja bij de scouts, daar is het toch zo fijn


(Instrumentaal: Dm (Dm) F C (2x))


✦ En zeg jij eens, wat geeft jou energie?

✧ Van alles leren en spelen met veel fantasie

✦ En wat met buiten zijn? Vrienden om je heen

    Dm                     Am        C         (Dm) 
✧ Da’s wat ik wil doen en nu meteen


Bridge: Dm (Dm) C G 
✦ Ah dan is de scouts de optie ✧ waar ik mezelf mag zijn

✦ Samen spelen, altijd actie. ✦✧ Scouting mijn terrein


Refrein 1: Dm (Dm) C G 
✦✧ Van kapoen tot bij de leiding, je volgt je eigen reis                    

✦✧ Ieder weekend weer een reden om jezelf te zijn

✦✧ Een spel met eigen regels, leren van elkaar

✦✧ Elk talent is hier inzetbaar, ja kies je eigen ding


✦ DAS Goesting


Strofe 3: Dm (Dm) F C

✦ Met onze das aan vertrekken we op avontuur

✧ En ’s avonds in een kring staren we in het vuur

✦ Wat een topmoment, ✧ vrienden om ons heen

    Dm                        Am          C     (Dm) 
✦ Dit is de mooiste tijd voor iedereen! 

Bridge: Dm (Dm) C G

✧ Ja de scouts, dat is de plaats waar je uniek kan zijn

    Dm                       (Dm)                         C     G    Am 
✦ Dromen sjorren, wees paraat ja ✦✧ Scouting ons terrein
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✦ = stem 1

✧ = stem 2




Refrein 2: Dm (Dm) C G 
✦✧ Van kapoen tot bij de leiding, we volgen onze reis

✦✧ Ieder weekend weer een reden om onszelf te zijn

✦✧ Een spel met eigen regels, leren van elkaar

✦✧ Elk talent is hier inzetbaar, we kiezen ons eigen ding


Solo: Dm (Dm) C G (4x) 
DAS Goesting!, DAS Goesting!, DAS Goesting!, Ja DAS Goesting!

DAS Goesting!, DAS Goesting!, DAS Goesting!, Ja DAS Goesting!


Break: Dm … G 

Refrein 3: Dm (Dm) C G 
✦✧ Van kapoen tot bij de leiding, we volgen onze reis

✦✧ Ieder weekend weer een reden om onszelf te zijn

✦✧ Een spel met eigen regels, leren van elkaar

✦✧ Elk talent is hier inzetbaar, we kiezen ons eigen ding


DAS Goesting!


Outro: Dm 
✧ Kampen bouwen 	 ✦ (DAS goesting!)

✧ Scoutshemd aan 	 ✦ (DAS goesting!)

✧ Leiding geven      	 ✦ (DAS goesting!)

✦✧ Whoa Oh Oh Oh


✦ Bij de scouts       	 ✧ (DAS goesting!)

✦ Niet voor even     	 ✧ (DAS goesting!)  

✦ ’t Is gewoon         	 ✧ (DAS goesting!)  

    Dm         Em 
✦ Voor het ✦✧ leven


                         Dm

DAS Goesting!


Met dank aan:  
Tom Laisnez, Wout Gielen, Kiran Van Dyck, Jasper Beekens, Toon Janssens, Matthew Dops,  

Anneleen Torfs, Fien Delwiche, Babs Gijsen, Bjoike Gijsen en Machteld van Pottelbergh
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