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ZOMERKAMPKRANT 
 

 Junioren verhaal 
Verschillende verhalen met 
verschillende sporen. Waar leidt 
dit heen? Een zevensprong? 

 Senioren 
Senioren in geuren(?) en 
kleuren. 
Of was het nou toch in muzikale 
sferen? 

 De Moppen Mand! 
Een dag zonder mop, 
Is als Top zonder Drop! 

 Redactioneel
Iedereen bedankt voor dit kapot 
gave kamp! En tot volgend jaar! 
Tot 2008! 
 

 
 

 
 
 

Loon op Zand 2007! 
Helaas hadden we dit jaar geen 
feest, al was het natuurlijk wel weer 
feest om op kamp te gaan! 
Voor sommige de eerste en voor 
sommige de laatste, maar daarover 
meer in deze speciale uitgave.  
 
 
 
De Zevensprong 
De junioren zijn tijdens kamp op 
zoek geweest naar een schat. 
Dit ging niet van een leien dakje, 
want ze kregen te maken met 
complotten en raadsels. 
Het is gelukkig allemaal goed 
gekomen, dat blijkt wel uit de 
reacties.  
 
 
-GHZV was echt helemaal te gek 
ik had het erg naar mijn zin + dat 
het verhaal ook leuk was. 
 
Groetjes 
 
-XXX-Anaïs 
 
 

-Het kamp vond ik dit jaar heel gaaf 
we hebben veel lol gemaakt en leuke 
spelletjes in het bos gedaan. 
 
Jeroen 
 
-Yoehoe Allemaal! 
 
Het kamp begon toen we in de bus 
stapte naar Loon op Zand! Toen we 
in Loon op Zand aankwamen zocht 
iedereen een bed op. Die avond 
gingen de Junioren naar het bos. 
Meester Sander werd voor zijn werk 
om half negen ’s avonds op gehaald 
door Willy, een autochauffeur. Hij 
kwam vervolgens pas om half tien op 
dagen. De junioren volgden Willy & 
Sander stiekem. Willy rende weg, en 
toen schrokken we van Sjonnie de 
motorrijder, hij bracht ons veilig thuis. 
Toen gingen de Junioren naar bed. 
Dinsdag speelden de Junioren een 
spel. ’s Middags hadden de Junioren 
en Senioren een vieze maar leuke 
sportdag. 
 
We hopen dat de verdere week ook 
gezellige en leuk wordt. 
 
Veel groetjes van Ren en Eef. 
 

-Zomerkamp 2007 GHZV 
 
Dicky: het is best leuk op kamp we 
doen leuke bosspellen met z’n alle. 
Maar helaas is dit mijn laatste jaar 
bij de junioren volgend jaar ga ik 
naar de senioren. Dat zijn wat 
oudere kinderen (13-17) daar mag 
je later opblijven en je hebt ook 
geen rustuurtje en je geld moet je 
zelf bewaren. En het lijkt me iets 
leuker maar nu zijn mijn woorden 
opgeraakt. Dus ik kan alleen nog 
maar zeggen Doeiii 
 
 

 
 

De Moppen Mand! 
Door: Munib (Mootje) 
 
Twee moeders scheppen op over 
hun kinderen. De een zegt: ‘mijn 
zoontje kan al zijn naam zeggen!’ 
Zegt de ander: ‘nou mijn zoontje 
kan zijn naam achterstevoren 
zeggen’. Vraagt de ander weer: 
‘hoe heet je zoontje dan?’. Moeder: 
‘Bob’. 
 
Twee tomaten lopen over straat 
vraagt de een: wat wil jij later 
worden? Zegt de ander: ketchup! 
 
Wat is het toppunt van hardheid? 
Antwoord: een ouderavond 
organiseren voor een weeshuis! 
 
Raadsel: waarom loopt een 
domoor stil langs het 
medicijnkastje? 
Antwoord: omdat hij de slaappillen 
niet wil wakkermaken. 
 
 

 foto links:  
Ook de senioren hadden een leuk 
kamp! 
 

 
 

 
 

Kamp & zo piramide 
 

1 16e letter van het alfabet 
2 ander woord voor vader 

3 Je trekt het aan als je een man ben & je hebt iets belangrijks 
4 wij doen het met het GHZV 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 -Kamp 2007: junioren 
 
Heb je wel gehoord van de zeven 
… en in de wei staat een 
Hollandse koe. Dat zijn de liedjes 
die we hebben geleerd van 
meester Sander.  
Hij ging met ons mee in de bus 
naar loon op zand om daar les te 
gaan geven. Hij logeert 
momenteel bij zijn “tante” die hij 
Sjaan noemt. 
Hij was aangenomen op een 
school maar kreeg nog een 
sollicitatie afspraak. De afzender 
was: gr. vk. v.k. (gravin von kröll 
van katze krabbel). Daar zijn we 
achter gekomen door magiër 
Vladimir knofpov. In zijn magische 
tuin vonden we steekwoorden 
over de gravin. Ze woont bijv. in 
de trappentuin en heeft een 
dochter Guusje. 
Er is een schat die je voor je 18de 
moet vinden. 
Guusje viert bijna haar 18de 
verjaardag. We zijn er ook achter 
gekomen dat er een complot is 
tegen de gravin. Degene die dat 
tegen ons zij was Freek. 
Freek zit ook in het complot 
samen met tante Sjaan, 
Mejuffrouw Antoinette, Vladimir, 
Willy (de chauffeur van de gravin), 
meester Sander en Casper de 
kat. 
Freek had een koebel gestolen uit 
de trappentuin en als die luid komt 
de 7 sprong bij elkaar. 
Mejuffrouw Antoinette en Vladimir 
gaven ons de aanwijzingen naar 
de schat die Guusje ook heeft. 
Iets over: groenmouw, groenoog 
en groenhaar, ladders en trappen. 
Dat tot nu toe. 
De spooktocht is uitgesteld. We 
gaan naar het dorp nog. 
 
24 augustus 2007 
GHZV kamp 
Marie Christine v. Dijk 

 
 
-GHZV was leuk bijna elke dag 
naar het bos. Elke dag laat 
opblijven. 
 
-XXXXXX-jes Lieke 
 
 
-Hoi ik ben Nancy 
Kamp  is tot nu toe al eng ik echt 
een hekel aan Willie hij laat 
iedereen schrikken, Lieke vooral. 
 
 
 

 
 
 
-Wat ik heb gedaan op kamp 
 
Ik ben op kamp het is heel leuk. We 
gaan naar het bos en doen leuke 
spelletjes en als je 12 of ouder ben, 
dan ga je mee met de dropping. 
De spelletjes die ik heb gedaan 
zijn: levend ganzebord, sportmidag, 
kat en muis en levend stratego 
(ijgelijk gaan we dit nog doen) en 
op het eint houden we bonte avond! 
 
Datum: 19-08-07 
Schrijfer Corto van Vugt 
 
 

Foto rechts:  
De sportmiddag was in het thema 

“Sporten met Sterren”. 
Uiteraard was dit weer een groot 

succes!  

 
 
-HoOiii iedereen, 
 
25 jaar? Dat is een lange tijd. En 
als ik naar de reacties luister 
word het elk jaar weer leuker. We 
hebben veel gedaan, veel 
spelletjes in het bos, op het kamp 
zelf, op het veld en ga zo maar 
door! 
Iedereen kent elkaar nu zowat en 
heeft veel vrienden gemaak met 
de junioren en ook de senioren. 
 
Doedoeiii Sara 
 
 

 foto links:  
Tijdens onze zoektochten 
kwamen we bijzondere figuren 
tegen. 
 
 
-Zomerkamp 2007 
 
Het verhaal ging over meester 
Sander. Hij had een sollicitatie 
brief gekregen en hij reed met 
ons mee naar loon op zand. 
Guusje die moest een schat 
vinden voordat ze 18 word. We 
hadden een sleutel gevonden die 
werd afgepakt door de gravin. 
 
Groetjes Christina 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vindt jij ook 
dat er weinig 

over de 
senioren in 
deze krant 
staat??;P  

 
 
 
 
Houdt je niet stil, maar 

sms “senior” “aan” 
naar 4498 

 
 
 

Ondanks dat de senioren 
geen reacties hebben 
achter gelaten bij de 

redactie van de kampkrant, 
is er toch vernomen dat ze 

het kapot gaaf hebben 
gevonden! 

 
 
 
 
 
 

De redactie 



 

Uit gelezen, genoeg gezien? 
Nog zin in een puzzel misschien? 

 
 
 

Woordzoeker door Nynke 
 
 

S K N O F P O F I K E 
L K I F G G R A V I N 
E A A R J H U S T H E 
U M X E Z Z B U I J H 
T P D E J V L A S E A 
E A E K I U A A V J Z 
L U V T R U N T C O E 
G H Z K A D A R T O S 
B Z N U E H W I L L IE 
V O V R C A S P E R A 
V Y S S N T E A J E Z 

 
 

Bos Knofpov 
Casper Sander 

Freek Schat 
GHZV Sleutel 
Gravin Von krul 
Guusje Willie 

 
 
 
 
 
 

 

Zoals jullie 
kunnen zien 
hebben de 

senioren wel 
leuke dingen 

gedaan. 
 

 Op deze foto 
wordt er 

overduidelijk 
aan karaoke 

gedaan. 
 

En hier?  
Ja, hiernaast 

wordt 
waarschijnlijk 

iets gedaan wat 
ze beter zelf 

kunnen 
uitleggen! 

 
Zoals er al 

werd gemeld, 
ze hebben het 

leuk gehad!  

 
 

 
 
 

 
 

Wist je dat
… Het dit jaar op het Kuijpershoefke was? 
… Dit in Loon op Zand ligt?  
… We natuurlijk weer een kamp als geen ander hebben gehad? 
… Er helaas een hoop leiding niet kon? 
… Daar kicken leidings voor in de plaats kwamen? 
… Er helaas, vanwege het weer, geen spooktocht was? 
… Het voor de junioren goed kwam met een spannende act? 
… We weer ontzettende lekker gegeten hebben? 
… We volgend jaar liever geen zelfgemaakt toetje meer willen? 
… De muzikale begeleiding weer iets gegroeid is dit jaar? 
… Sommige liedjes daardoor ietwat veranderde? 
… Crocs vreselijke …. Ja wat zijn het eigenlijk? 
… We ze volgend jaar niet mee willen op kamp? 
… Dit ook geld voor de leidings? 
… Er natuurlijk weer een hoop gelachen is? 
… Er ook gehuild is? 
… Er zelfs senioren moesten huilen vanwege de senioren die weg gingen? 
… De junioren dit niet stoer vonden? 
… De junioren jongens een staande ovatie kregen van de senioren? 
… Dit alles te maken had met dingen die niet mochten, zoals de meisjes insmeren  
     met scheerschuim? 
… Het eigenlijk toch wel mocht? 
… De junioren meisjes namelijk de jongens hadden onder getekend met mascara? 
… De junioren dus eigenlijk veel gaver zijn dan de senioren?!? 
… We weer zin hebben in volgend jaar? 
… Je helemaal op de hoogte kunt blijven via de site? 
… Het adres www.ghzv.nl is? 
… We iedereen weer graag volgend jaar zien? 
Tot volgend jaar!
 

 
 


