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ZOMERKAMPKRANT 
JUBILEUM EDITIE 

 Junioren verhaal 
Samenraapsel in rep en roer! 
Wie o wie wordt de nieuwe koning? 

 Senioren  
Senioren in winterse sferen! 
Afscheid van leiding én oudste 
senioren. 

 Jubileum! 
GHZV….al 25 jaar een begrip! 

 Redactioneel 
Iedereen bedankt voor een onwijs 
gaaf kamp! En tot volgend jaar! 
Tot 2007! 

 
GHZV 25 jaar! 
Dit was al weer de 25e keer dat we 
op zomerkamp zijn geweest! 
Vanaf 1982 kan je al elk jaar mee 
met het GHZV! Dit is natuurlijk 
reden voor een feestje. Op vrijdag 
hebben we met elkaar het jubileum 
gevierd. Er was een enorme 
stormbaan van luchtkussens, een 
barbecue, popcorn, suikerspinnen, 
een loterij, allerlei kermisspellen, 
kortom teveel om op te noemen.  

 
Als klap op de vuurpijl kregen alle 
kinderen ook nog het unieke 
GHZV-jubileum t-shirt!  
We willen hiervoor nogmaals alle 
sponsors bedanken! Alle bedrijven, 
ouders, oud-kampgangers, ouders 
van oud-kampgangers, kortom 
iedereen die gedoneerd heeft 
waardoor wij een geweldig feest 
konden geven! 

 
 

Samenraapsel 
De junioren kwamen na de 
busreis terecht in het land 
‘Saamenraapsel’. De koning van 
dit land maakte zich net op voor 
het vieren van zijn 25-jarig 
regeerjubileum. Het organiseren 
van dit feest werd gedaan door 
zijn stadhouders samen met de 
kinderen. Hieronder de 
ervaringen van onze junioren 
 
Zaterdag moesten we naar de 
juniorenzaal komen. Toen we daar 
met z’n alle waren, kwamen er alle 
maal verkleden mensen (de 
leiding). Die verklede mensen 
waren allemaal stadhouders van 
steden van het land Samenraapsel. 
Er waren ook een lakei van de 
koning en de koning zelf.  

De koning regeerde al bijna 25 jaar 
het land van Samenraapsel dus er 
kwam een feest. Dit stelde de 
koning voor: Ik heb nog niemand 
die na mij de troon kan bestijgen 
dus heb ik dit bedacht. Alle 
stadhouders en ikzelf krijgen een 
taak voor het feest. Wie die taak 
het beste uitvoerd, mag na mij de 
troon bestijgen. We gingen lle 
stadhouders helpen want ze 
hadden allemaal wel een probleem. 
En wie de troon zal bestijgen weet 
ik nog niet want het kamp is nog 
niet afgelopen. 
Groetjes, Marianne 
 
Op de eerste dag gingen we vanuit 
de Opstandingskerk met de bus 
naar ons kamphuis in Eersel. 
Tijdens de rit heb ik bijna alleen 
maar zitten gamboyen en eten. Bij 
aankomst moesten we direct met 
onze spullen naar onze 
kamers.Toen werd het thema 
bekend gemaakt en deden we 
allemaal spelletjes om elkaar te 
leren kennen. Het thema was dat 
een koning een feest zou gaan 
geven vanwege zijn 25 jarige 
koningschap van het land 
Samenraapsel. De stadhouders 
moesten allemaal dingen regelen 
voor het feest en we moesten de 
stadhouders helpen. Het is hier 
heel leuk en ik zou alle kinderen 
adviseren om ook mee te gaan op 
kamp! 
Mazzel, Timmie 
 

Griezelavond 
Gisteravond gingen we naar het 
bos. Opeens sprong er iemand uit 
de bosjes die de koning ontvoerde. 
Toen kwam er een man die zei: dit 
bos heeft last van weerwolven. We 
moesten paadjes aflopen in 
groepjes. Aan het eind van het pad 
hing een envellop met een woord. 
Die woorden vormde een 
toverspreuk. Die toverspreuk ging 
zo: Weerwolf ik zeg scheer je weg! 
Daarna gingen we weer terug naar 
het kamphuis. 

 
  

Ha ik ben tamara, ik ga vertellen 
over de griezelavond. Als eerst 
vertrokken we om ongeveer 10 uur 
naar het bos. We moesten een 
spreuk maken om de weerwolfen 
uit het bos te jagen. Dat deden we 
zo: Eerst werden we in 6 groepjes 
verdeeld. Toen wees een magiër 
naar welk lampje je heen moest. Bij 
elk lampje zat een touw en aan het 
einde lag een evellop. In die 
envellop lagen briefjes. 
 
Met de spooktocht moesten we een 
draad volgen. Er waren zes draden 
(verschillend) waar aan het eind 
een envelop hing. Onderweg lieten 
de leiding je schrikken. Je schrok 
ontzettend maar het was wel leuk. 
Martijn 
 

 
 

Ongelukje 
Mijn twee voor tanden zijn er uit 
gegaan. Door dat ik met mijn 
tanden tegen een punt van een 
tafel aan ging met me tanden. En 
toen moest ik naar de tandarts. En 
die ging ze leimen er was ook een 
verdofingprik. Dat me tanden 
gingen slapen en toen dee niks 
meer pijn. De prik duurde wel een 
beetje lang. Het was wel erg eng 
want me vader en me moeder 
waren er niet bij ik was op kamp. Ik 
heb al heel lang hijmwee want ik 
blijf er al een week. Einde!!!!! 
 
We gingen met de bus naar eersel. 
Toen we aankwamen was het gelijk 
dringen om de grootste kamer. Ik 
lag erin maar toen moesten de 
meiden erin omdat het een 
meisjeskamer bleek te zijn. Toen 
sliepen we in een wat kleinere 
kamer en er zijn zelfs twee 
kinderen weggegaan van wege 
heinwij. Als ik heimwei zou hebben 
zou ik zlefs blijven zo leuk is het 
hier maar gister hadden we 
spooktocht was egt leuk we 
moesten weerwolven wegjagen uit 
het bos. 
Dennis 
 

Wat losse kreten 
Robin: nieuwe vrienden: Sebastiàn, 
Tim, Bram, Jonas, Rafael. 
Vriendinnen: Heleen, Eliza, Sylvia 
Sebastiàn: Ik heb ook nieuwe 
vrienden en vriendinnen. Robin, 
Rafael, Bram, Tim, Dennis, Jonas, 
Lawrence. Meisjes Eliza, Heleen, 
Sylvia 
Mijn liefde tussen (?) en mijzelf is 
over. 
Robin en Sebastiàn: Het kamp is 
heel erg leuk de leukste dingen zijn 
in de avond want dan gaan we 
altijd het bos in. Wij vonden het 
leukst de spooktocht. 
Groeten Sebastiàn en Robin 
 
Hallo ik ben Jeroen. Ik ben voor het 
eerst met GHZV op kamp geweest. 
En ik vont het heel leuk! 
 
GHZV 
Het is hier erg leuk! 
We doen veel leuke dingen! 
Het thema is: 25-jarig jubeleüm van 
de koning! 
We helpen de stadhouders met het 
feestonderdeel dat is leuk! 

 
 

Rustuurtje 
Op kamp hebben we elke dag een 
rustuurtje. Normaal slapen er maar 
een paar kinderen. Maar omdat we 
gisteren spooktocht in het bos 
hadden en dus laat naar bed 
gingen sliepen we vanochtend al 
een halfuur uit. En vanmiddag sliep 
bijna iedereen. Het rustuurtje is 
daarom drie kwartier langer 
gemaakt. Nu is niemand meer echt 
moe. 
-xxx- Petra 
 

 



 

Liedjes 
Dit jaar zijn er héél veel liedjes 
geschreven. Er was een lied 
van de juniorenleiding voor de 
junioren, er was een lied van de 
seniorenleiding voor de 
senioren, er was een lied van 
de senioren voor de leiding, er 
was een lied van de senioren 
voor Marloes én er was een lied 
van Jiska en Leandra voor 
kamp. Dat laatste lied wordt 
zelfs opgenomen in de officiële 
GHZV-kampbundel! 
Hieronder vind je alle teksten 
van de liedjes! 
 
Het lied van de juniorenleiding 
voor de junioren, op de melodie 
van Keesje de Jordaan. 
 
Bij het kamphuis aangekomen 
Kon de bus weer gaan. 
De kamers waren snel gekozen, 
De kinderen voldaan 
Toen begon de week pas echt 
We gingen naar ’t bos 
De sterren vielen naar benee 
En er was een trol 
 
Refrein: 
Maar ja, ons kamp viert een 
feestje 
Ons kamp bestaat al een kwart 
eeuw 
Met veel spoken en spellen 
Leiding en kinderen 
Maarja, ons kamp viert een 
feestje 
Ons kamp bestaat al een kwart 
eeuw 
 
Plots’ling war er een granaat 
In de bramenstruik 
Ook de feestlocaties 
Schuifelen voor zich uit 
In de taart zat een groot gat 
De 1e werd verdacht 
We gingen er toen achteraan  
En hielpen toen heet wat 
 
Ref. 
 
Plots’ling was de koning weg 
Wie had hem ontvoerd 
Paleizel zat al op zijn troon 
Dat zorgde voor rumoer 
Het was Joost de kruidenvrouw, 
Die bleek toen een man 
De koning was toen snel weer 
terug 
Het feest kwam er toch van! 
 
Ref. 

 
Het lied van de seniorenleiding 
voor de senioren, op de 
melodie van  
 
We gaan voor jullie zingen, een 
lied over dit jaar 
Dus ga maar even zitten, we zijn 
nog lang niet klaar 
Dus luister nu maar even goed 
Je hoort je naam heel kort 
En we hadden een week vol spel 
en sport spel en sport 

Blijf maar zitten en je hoort wel wat 
het wordt. 
 
En Sytske kwam met zijn gitaar, we 
stonden echt versteld 
Dat hij zo goed kon spelen, had 
niemand ons verteld 
Ook Anna speelde met hem mee 
En zong er ook nog bij 
En het kampvuur was vrolijk en blij, 
vrolijk en blij 
Ja, het kampvuur was vrolijk en blij 
 
Voor Jiska en Leandra is dit de 
laatste keer 
Dat is wel even slikken, we zien hen 
dus niet meer 
Ook Eva is dit jaar voor het laatst 
En Fleur gaat met hen mee 
’t is heel jammer, een heel raar 
idee, een heel raar idee 
Het is jammer, jullie gaan niet meer 
mee 
 
En arme Thijs die had zo’n slaap, hij 
viel steeds bijna om 
En Reinout had een tekenbeet, dat 
vond hij heel erg stom 
En Tanja die zei alsmaar ‘Hoi!’ 
En Ben had stééds corvee! 
Maar dat viel allemaal nog wel mee, 
’t viel nog wel mee 
Maar dat dat viel allemaal best wel 
mee 
 
Het kampvuur dat houdt Thijmen 
wel bezig volgend jaar 
Als je wat tegen Ivan zei, dan zei hij 
steeds ‘ja maar..’ 
En Truus die kan niet zonder sport 
Ze weet niet hoe dat moet 
En Petra was Rita Verdonk, o zo 
goed 
Ja, ze speelde die rol heel erg goed 
 
Van Bart kregen we kusjes al voor 
het slapen gaan 
En Joey had voor het toneel een 
heel net pakkie aan 
En Ruben was een olifant 
Een heel erg goed idee 
En Yannicks moeheid viel dit jaar 
wel mee, viel wel mee 
Ja, zijn moeheid viel dit jaar echt 
wel mee 
 
Hugo was voor het eerst dit jaar 
Hij had geen lange broek 
En Daniël die sjouwde steeds een 
tas vol snoep en koek 
En Tom en Arne waren samen 
enthousiast en blij 
En Sietske is volgend jaar weer van 
de partij 
En dat maakt ons heel gelukkig en 
blij 
 
En Erica had het dit jaar wat beter 
naar haar zin 
Het was ook wat gezelliger met 
haar zus-vriendin 
En Job die presenteerde Idols 
Vlot en heel erg goed 
En Carlos weet niet hoe hij 
afwassen moet, Carlos weet niet 
hoe hij afwassen moet 
 
En Sven past op de kleintjes en 
maakt een suikerspin 
En komt er soms een pet voorbij 
dan zit daar Allard in! 
Het kamp was weer heel leuk dit 
jaar Met Kerst en sint en piet 
En vergeten doen we jullie zeker 
niet, zeker niet 
Nee vergeten, dat doen we jullie 
niet! 
 

Het lied over de seniorenleiding 
door Jiska en Leandra:  
 
(Melodie: zaltbommel)  
We zijn hier weer op kamp in 
Eersel, Eersel  
Dit is nu de laatste keer, keer, 
keer, keer  
Maar dit willen we toch niet, niet  
Daarom zingen wij dit lied, lied, 
lied, lied  
 
(Melodie: In ‘t nieuwe hollandse 
diep)  
Dit jaar was Bram weer eens mal  
Dit is niet nieuw, dat wisten wij al.  
Met Bram bij de dropping, zij aan 
zij  
Liepen wij gezamenlijk door de hei.  
Pom, Pom, Pompedompedompe 
dom  
Pom, pom pom pompedom.  
 
(Melodie: Eens op een nacht)  
Marloes is een schat, pom, pom, 
pom, pom  
Tuurlijk wisten we dat, pom (4x)  
Met haar lieve lach, pom (4x)  
Beginnen wij hier de dag, pom (4x)  
 
Dit was de laatste keer, pom (4x)  
Zien we jou hier niet meer, pom 
(4x)  
We raken je kwijt, pom (4x)  
Heb je nu dan geen spijt, pom (4x)  
 
(Melodie: Dank u)  
Criek, dankje voor deze fijne 
kampweek.  
Wij houden van je gulle lach  
Dankje dat ik voor alle knuffels  
Bij je komen mag  
 
(Melodie: My Bonnie)  
Hockey is Sander z’n leven  
Hij heeft het ons alle geleerd.  
Nu is hij een echte ghzv-er  
En voelt zich zeer vereerd, vereerd  
 
(Melodie: Het is een nacht)  
We zijn op ghzv  
En Maura gaat toch ook weer mee  
We hebben lol  
Met Maura gaan we uit ons bol  
Het is Maura waarvan ik dacht dat 
ik dit meebeleven zou  
Deze week beleven we met jou.  
 
(Melodie: Clementime)  
Mária was dit jaar  
Voor t eerst met ons mee  
Tis een super toffe meid  
Ja, we vinden haar oké  
 
We zullen je missen  
T was een super fijne week  
Ja, dat menen wij oprecht  
En dat mag wel eens gezegd.  
 
(Melodie: Pleecomplex)  
Marjelle gaat weer mee  
Met het ghzv  
Ja, je was weer top  
En dat is echt geen mop  
Niet als junior  
Maar als senior  
En zo als je ziet, is dit het einde 
van dit lied  
 
Maar…  
(Melodie: Zaltbommel)  
We zijn hier weer op kamp in 
Eersel, Eersel  
Dit is nu de laatste keer, keer, 
keer, keer  
Maar dit willen we toch niet, niet  
Daarom zongen wij dit lied, lied, 
lied, lied 

Het lied voor Marloes, die dit jaar 
voor de laatste keer mee was.. 
Op de melodie van ‘Give me oil in 
my lamp’. 
 
Onze hoofdleidster gaat ons 
verlaten  
Hé Marloes, wat een stom idee!  
Maar we hebben het wel in de gaten 
Volgend jaar ga jij niet met ons mee. 
 
Refr: Hé Marloesje, ach Marloesje, 
toe Marloesje  
Joh, wat doe je nou?  
Hé Marloesje, ach Marloesje, toe 
Marloes,  
Wat doe je flauw!  
 
Ze wil zonnen aan zonnige stranden 
Dus ze gaat niet meer met ons mee 
Ze verbreekt dus met ons nu de 
banden  
Wil zwemmen in de Middelandse 
zee!  
 
Refr:  
 
Lieve Loes, dankje wel voor de 
dingen  
Die je steeds voor ons hebt gedaan! 
Wat wij nog kunnen doen dat is 
zingen  
Want het kamp is voor jou van de 
baan!  
 
Refr:  
 
Lieve loesje, bedankt, ja bedankt 
hoor!  
Lieve loesje, onwijs bedankt!  
Lieve loesje, bedankt, ja bedankt 
hoor!  
Lieve loesje, onwijs bedankt!  
 
Refr: 
 
En dan…het nieuwe officiële 
GHZV lied, geschreven door Jiska 
en Leandra! Leer deze uit je 
hoofd, want die gaan we volgend 
jaar zeker weer zingen! 
Het is op de melodie van 
Pleecomplex. 
 
Het kamp is altijd feest  
Waar je ook bent geweest  
We zijn met ghzv  
Het weer dat zit ons mee  
Theater, sport en spel  
Dat doen wij altijd wel  
Tis een reuze bende hier  
En we hebben veel plezier.  
 
Corvee dat hoort erbij  
Voor je ‘t weet is ’t voorbij  
We moeten weer vroeg op  
En dat is echt een strop  
We hebben altijd lol  
We gaan weer uit ons bol  
Want (plaatsnaam) is te gek 
 

 
De schrijfsters… 
 
 
 
 
 



  

De senioren 
De senioren kwamen in een 
zomerse week in augustus 
zomaar terecht in het gure 
december!  
De week liep van warme 
chocomelk, Sinterklaas en Kerst 
naar een spetterend Nieuwjaar! 
Hier vind je stukjes van de 
senioren zelf over de week! 
 
We kwamen aan om half 4. We 
gingen onze spullen klaarleggen en 
daarna gingen we eten. Na het 
eten gingen we met elkaar het 
kennismakingsspel doen. Dat was 
echt héél hip. Er werden een aantal 
harde klappen uitgedeeld. Het spel 
ging erom dat je in een kring zat 
met 1 iemand in het midden.Je 
noemt dan een naam en degene in 
het midden moet diegene slaan. 
Echt heel erg leuk. Daarna gingen 
we voor onze conditie een frisse 
wandeling maken door het bos. 
Daarna heel lekker slapen en de 
volgende dag bijbels thema. Het 
ging erover dat God er voor 
iedereen is. We gingen in groepjes 
slingers maken die in de eetzaal 
werden opgehangen. Na het  BT 
gingen we slagballen. Het leuke 
aan dit spel is dat de regels ten 
eerste onduidelijk zijn en ten 
tweede altijd kunnen worden 
veranderd.  
 

 
 
Toen gingen we naar het bos om 
Levend Statego te doen. Het was 
in het thema kerstman en 
sinterklaas. Het ene groepje moest 
een zak vol cadeautjes veroveren, 
en het andere groepje een 
kerstboom die versierd was. Het 
groepje van sinterklaas heeft 
(natuurlijk) gewonnen. Na het bos 
natuurlijk eten, en daarna het 
moordspel. Dit jaar waren er bijna 
geen volkszangers bij het spel. Dit 
was wel een opvallend puntje. Na 
het moordspel lekker naar bed. 
Lekker dromen over wat er nog 
komen gaat deze kampweek. 
Doeg en kusjes 
Eva en Leandra. 
 

 
 

Een volgende 
dag… 
Na het vroege opstaan gingen we 
natuurlijk lekker ontbijten en de 
toiletten, douches en kamers 
schoonmaken. Bij het bijbels thema 
moesten we een brief aan god 
schrijven. Na het bijbels thema 
even lekker rusten. Daarna naar 
het bos om het verzonnen 
‘sinterklaassmokkelspel’ van Mária 
en Maura te spelen. Na de lunch 
hebben we lekker even niets 
gedaan en even gehockeyd. Bij de 
sportdag had je verschillende 
onderdelen en ook tussenrondes. 
Zoals: dennenappels verzamelen 
en ren je rot. Na het avondeten 
natuurlijk weer corvee. Als laatst 
speelden wij de Sinterklaasquiz. Je 
had verschillende categoriën: 
Geschiedenis, Aardrijkskunde, 
Muktimedia, muziek, Wetenschap 
en Algemeen. Je kreeg ook nog 
een leuk raadsel en nog een liedje 
wat we moesten zingen voor 
Sinterklaas. 
Het was weer een gezellig dagje. 
Dikke zoen, Sietske en Jiska. 
 

 
 
Hoi allemaal, 
Vandaag moesten we zoals altijd 
weer vroeg op (bah!). Na het eten 
hadden we bijbelsthema. Toen 
gingen we over stellingen praten. 
Daarna hebben we het 
smokkelspel gedaan, bij ons ging 
het wel lekker. Na het spel hadden 
we ff tijd voor onszelf. Toen aten 
we als gewoonlijk weer ’s middags 
op het gras voor het 
kamphuis.Lekker luxe, hoeven niks 
te doen alleen maar roepen wat je 
wilt en dan komt er een leiding 
aangehuppeld met wat 
boterhammen. Als je geluk had zat 
er een lootje bij.Die had je weer 
nodig voor de loterij aan het eind 
van de week. Mooie prijzen 
(zeggen ze). We waren uitgebuikt 
en gingen op weg naar het bos. 
Daar deden we een speurtocht. 
Onderweg op de speurtocht kwam 
je posten tegen waar je een 
opdracht kreeg. Zoals dingen 
proven met een blinddoek om, 
kerstliedjes raden, kerstboom 
versieren, langlaufen op 
teenslippers en met een wollenbal 
zoveel mogelijk keer overgooien. 
Die avond was er 
de…….spooktocht. Om in de 
stemming te komen begonnen 
Jiska en Leandra met het maken 

van een kampvuur. Dit jaar waren 
er stagelopers omdat het hun 
laatste jaartje is. Daarna begonnen 
we met de spooktocht. Het was 
best wel laat omdat de juniortjes 
laat waren. Zoals gebruikelijk 
begon de spooktocht met een 
spannend verhaal van Ruud. Dit 
jaar was het niet 1 lange tocht, 
maar bestond het uit 6 kleine 
tochten. Dit was het verhaal van 
dinsdag 8 augustus. 
Groetjes van Tom en Thijmen 

 
 

Kampvuurles… 
Omdat Jiska en Leandra dit jaar 
voor het laatst meegingen, 
maakten we ons wat zorgen over 
het kampvuur volgend jaar. We 
hebben namelijk al een paar jaar 
de meest schitterende vuren 
dankzij deze meiden. Dit jaar zijn er 
een aantal stagiaires geweest die 
goed hebben opgelet hoe het moet. 
Zij gaan volgend jaar voor een 
mooi vuur zorgen.  
Succes Petra, Joey en Thijmen! 
 

Kerstwensen 
Zoals je weet was de week in het 
thema van december. Ook de 
kerst kwam dus aan de beurt. Bij 
een van de spellen moest er een 
kerstkaart voor de leiding 
geschreven worden. Er zitten 
een paar hartverwarmende 
wensen bij die de redactie van 
deze krant je niet wil onthouden. 
De eerlijkheid gebied te zeggen 
dat er punten mee te verdienen 
waren. Hoe welgemeender de 
wens, hoe meer punten… 
 
 Liefste Leiding! 
Een hele fijne kerst gewenst, want 
jullie bezorgen ons altijd een 
geweldige kampweek. En jullie zijn 
natuurlijk de aller aller aller 
allerliefste! Veel drinkplezier op 
ouderjaarsavond en geen dingen 
doen die wij ook niet zouden doen. 
Natuurlijk een spetterend 
nieuwjaar. Jullie hebben geen 
goede voornemens nodig want 
jullie zijn al perfect.Veel plezier! 
Wij gouden van jullie!!! 
Kuss, Sietske, Fleur, Thijmen, Job 
en Jiska. 
 
Of deze… 
 
Voor de allerliefste kampleidingen 
waar we het hele jaar aan denken, 
en heel erg bedankt voor het 
attente kaartje die we voor kerst 
hebben gekregen! 
Groetjes, Arne, Tom, Ben, Eva en 
Truus 
 
En wat dacht je van deze… 
 
Dear Mária, Marjelle, Sander, 
Marloes, Crina, Maura and last but 
not least Bram. 

Merry Christman and 1001 kisses. 
See you in Ulam Bator en now a 
poem: 
Het is Kerstmis 
Het is feest, 
’t is zo fijn nog nooit geweest, 
We missen jullie erg, 
Maar Bram nog het meest. 
-xxxxxxxxxxxx- Much love 
Leandra, Allard, Daniël, Joey en 
Ruben 

 
Nóg een dag.. 
Heey allemaal 
Vrijdag was de grote feestdag. Na 
vroeg in de ochtend ontbeten te 
hebben ging de klok weer op de 
goede tijd, Tijdens het BT hebben 
we wat leuks voor Marloes 
verzonnen omdat het haar laatste 
kamp was. Het feest begon met 
een loterij. Daarna waren er 
allemaal kleine kermisattracties. Er 
was een stormbaan op een 
luchtkussen, suikerspin, popcorn 
en allerlei spellen. En Eva was 
zelfs beter op de stormbaan dan 
Sander en Maarten. Als lunch 
hadden we een barbeque. Na de 
barbeque was er nog tijd voor het 
feest én om wat te bedenken voor 
de bonte avond. Na de patat, saté 
en appelmoes opgegeten te 
hebben was er nog een loterij. ’s 
Avonds was het tijd voor de bonte 
avond. Er werden veel leuke 
stukjes opgevoerd. Leandra en 
Jiska hadden weer een mooi lied 
over de leiding geschreven. Voor 
de laatste keer! 
De leiding had ook weer een leid 
over alle senioren en ook Anna had 
een onwijs mooi lied geschreven. 
Anna en Erika zongen hem samen. 
Als laatst kwam het afscheid. Fleur, 
Eva, Leandra en Jiska hadden een 
quiz voor de leiding gemaakt. 
Marloes en Crina hadden hem 
uiteindelijk gewonnen. Hierna 
kwam het emotionele afscheid van 
Marloes. We hadden een t-shirt, 
lied en een lijst met hartjes waar 
iedereen wat had geschreven. We 
hadden met de oudsten ook nog 
een cadeautje voor de leiding en zij 
voor ons. Wij hadden mokken 
gemaakt en we kregen een 
fotolijstje met een foto van de 
leiding waarin ze iets hadden 
geschreven. Bram had nog een 
speciaal kadootje voor Leandra en 
Jiska en wij voor hem. We hadden 
allebei aanmaakblokjes voor elkaar 
gekocht. Als allerlaatst vierde we 
nog oud en nieuw met ‘champagne’ 
en sterretjes. Het was een leuk 
afscheid. We sliepen met z’n allen 
in de grote zaal. We gaan jullie 
onwijs missen! 
Het was weer geweldig! 
Veel liefs, Eva en Jiska. 
 

Nabrander 
Quizvraag over kerst; Waarom 
gingen Jozef en Maria naar 
Bethlehem? 
 
Antwoord van een senior:  
‘Alle bijna geboren jongetjes 
moesten naar hun geboorteplaats 
om vermoordt te worden, en 
daarom gingen ze er heen’ 
 

 



 

Wist je dat… 
 
 
…GHZV volgend jaar al 26 jaar bestaat? 
…we dat wat minder uitgebreid gaan vieren dan dit jaar? 
…Ruud de áller- áller- állerenigste is die álle 25 kampen heeft meegemaakt? 
…dat in 1982 in Lemele was? 
…dat in 1983 in Epe was? 
…dat in 1984 in Vierhouten was? 
…dat in 1985 in Castelre was? 
…dat in 1986 in Lochem was? 
…dat in 1987 in Heythuysen was? 
…dat in 1988 in Heythuysen was? 
…dat in 1989 in Schoonloo was? 
…dat in 1990 in Boxtel was? 
…dat in 1991 in Heeze was? 
…dat in 1992 in Heythuysen was? 
…dat in 1993 in Boxtel was? 
…dat in 1994 in Boxtel was? 
…dat in 1995 in Lemele was? 
…dat in 1996 in Hoenderloo was? 
…dat in 1997 in Eersel was? 
…dat in 1998 in Heythuysen was? 
…dat in 1999 in Eersel was? 
…dat in 2000 in Heythuysen was? 
…dat in 2001 in Boxtel was? 
…dat in 2002 in Loon op Zand was? 
…dat in 2003 in Eersel was? 
…dat in 2004 in Eersel was? 
…dat in 2005 in Oosterhout was? 
…dat in 2006 in Eersel was? 
…dat in 2007 Loon op Zand gaat worden? 
…we nou al weer zin hebben in het 26e GHZV kamp? 
…GHZV een eigen Hyve heeft? 
…het adres hiervan http://ghzv.hyves.nl is? 
…we ook een eigen internet pagina hebben? 
…het adres híervan www.ghzv.nl is? 
 
 
 
 

Tot volgend jaar! 
 
 
 


