
Jeugd Aktief Lied 2020 
 
Couplet Algemeen 
Zaterdag morgen, ik ben vrolijk, ik fluit, 
Het gaat beginnen, ik kom mijn bed eens uit. 
Ik kleed me aan in mijn eigen kleur, 
Want Jeugd Aktief staat weer voor de deur. 
Kom op daar gaan we anders zijn we te laat, 
Om te zien wat er gebeuren gaat. 
Dit jaar wat anders om erbij te zijn, 
De online week zit vol lol en gein.  
Dit jaar online om erbij te zijn, 
Deze week zit vol lol en gein! 
 
Refrein 
Ik wil weten of dat het waar is, 2x 
Is het waar of een gerucht, 
Van de Jeugd Aktief week in Vught. 
 
Couplet 2020 
De zwarte lotus, beroemd en berucht 
Zijn ook dit jaar weer te gast in Vught. 
Ondanks de lockdown zijn ze weer op pad, 
Rovend en stelend, dat beloofd heel wat. 
De gouden loco is er ook weer bij 
En ook de kinderen van Vught van de partij. 
Geel, groen, blauw, rood en zwart: jong en oud 
Allen hard werkend, we gaan voor goud. 
De bende helpen, dan komt alles goed 
En dat doen we dan ook vol goede moed! 
 
Ik wil weten of dat het waar is, 2x 
Is het waar of een gerucht, 
Van de Jeugd Aktief week in Vught. 
 
Ik wil weten of dat het waar is, 2x 
Is het waar of een geruuuuuuuuuucht, 
Van de Jeugd Aktief week in Vught!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Couplet 1-2  
Alle kinderen van groep 1-2 
Doen dit jaar online weer mee. 
In deze tijden wat vaker thuis, 
Niet op het terrein maar voor de buis. 
We maken er toch het beste van, 
In tuin bivakkerend met een ranja kan. 
Ze gaan met de bende op avontuur, 



Voor de grote ontsnapping gaan ze door het vuur,  
Wie helpt de bende heel goed mee,  
Dat zijn de stoerste kids van Groep 1-2 
 
Couplet 3-4 
De Zwarte Lotus, een jaar op de vlucht 
We dachten vorig jaar die zien we niet meer terug 
Nu op vakantie, naar zee en zon 
Helaas dat toen alle ellende begon 
Hoe kon het gebeuren, de bende zit vast 
Gelukkig is er een bericht naar buiten gebracht 
In Vught staan de kinderen weer voor ons klaar 
Ook al is alles nu een beetje raar 
De berichten en spellen staan nu online klaar 
Zo hebben we toch Jeugd Aktief met elkaar 
 
Couplet 5-6 
Oh nee, wat is er nu aan de hand, 
De bende van de zwarte Lotus is gestrand, 
Helaas is er, geen brandstof meer, 
Hoe lossen we dat nou op, deze keer, 
En dan gaat er nog iets mis, 
Ze zitten vast in de gevangenis,  
Kom op daar gaan we, vraag het de cipier, 
Misschien krijgt hij ze wel weg van hier, 
Tot nu toe hadden ze nog geen succes 
Dit is een betere taak voor groep vijf zes! 
 
Couplet 7-8: 
Matteo en Sasha, die zitten vast 
Ze komen niet buiten, dan witte da vast 
Er is inmiddels heel wat gebeurd 
Wij gaan ze helpen, wees niet getreurd 
Kom maar luisteren naar de radio 
Radio Bobo de avondshow 
We draaien de liedjes nu extra hard 
Welkom bij de stream van groep 7-8 
 
Couplet VB: 
De vliegende brigade is er dit jaar online,  
Maar dat maakt niet uit want wij zijn toch wel shine.  
Ook wij helpen mee met deze leuke week,  
En laten jeugd aktief niet in de steek.  
Ja een jaar zonder VB dat kan toch niet,  
Vandaar maken wij toastjes zoals je online ziet.  
De zwarte lotus helpen wij dit jaar,  
En doen opdrachten hier en daar.  



Volgendjaar weer een feest op het terrein, 
En nu weer door met het nieuwe refrein! 
 


