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GRATIS UITGAVE: REDACTIE GHZV: DATUM 9 OTOBER 2011 

 

GHZV TIMES 
 

 De sportdag! 
Verslag van de spetterende 
sportdag door Rebecca. 

 Senioren 
Net als in de film! 

 De Puzzelkrant! 
Zoek de woorden en vind de 
uitkomst door Lianne en Floris 

 Wist-je-dat 
Er tijdens kamp heel veel leuks en 
geks is gebeurd? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keuken Feitjes 

Ook dit jaar was er weer veel lof voor de 
gehaktballen van Ruud, al smaakten ze wel 
wat anders in combinatie met 
sperzieboontjes… Daarom in deze editie 
van GHZV TIMES het befaamde 
boodschappenlijstje van Ruud. Zoals je ziet 
kom je al heel ver met een zakje ‘mix voor 
gehakt’, maar ook de andere ingrediënten 
zorgen ervoor dat elk jaar de ballen niet te 
versmaden zijn! Vraag de kok thuis om je te 
helpen met dit recept en je eet elke dag net 
zo lekker als op kamp! 

Daarnaast lieten jullie ons nog weten dat de macaroni op kamp veel lekkerder is dan op welk ander 
kamp dan ook en dat je op kamp altijd lekker eet. Het mag duidelijk zijn, ook dit jaar weer goede 
recensies voor de GHZV keuken! 

 

Donderdag: Gehaktdag

Aardappelen 25 kg

bakboter gehaktballen 20 pakjes

Boontjes 8 kg

Gehakt 16 kg. Runder 16 kg

Ketjap manis (ook voor nasi) 1 fles

Mix voor gehakt 32 zakjes 32 zakjes

Appelmoes 4 blikken

Rode wijn 1 scheut
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Bijbels Thema 
 
Dit jaar hebben we tijdens de kampweek het verhaal van Jozef verteld. Jozef die dromen kon 
voorspellen en die na een boel tegenslagen uiteindelijk goed terecht komt en dan ook nog oog heeft 
voor zijn familie. Tijdens de kampdienst op zondag hebben we een lied gezongen over jaloers zijn. 
Ook hebben we in groepjes hele mooie mantels gemaakt. 
 
De junioren hebben veel over dit verhaal geleerd en er ook prachtige tekeningen bij gemaakt.  
De senioren hebben in hun vaste BT-groepjes meer over zichzelf en over de ander geleerd. Ze 
hebben met elkaar dromen gedeeld en wensen voor elkaar uitgesproken. De senioren hebben 
diepgaande gesprekken gevoerd die soms zo interessant waren dat er van sport en spel ‘s 
ochtends niet meer veel terecht kwam! Op vrijdag hebben de groepjes aan elkaar verteld wat hun 
groepswensen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  3 



  4 

Puzzel        Wist je dat… 
 

… Het kamp dit jaar in kamphuis Ahoy was? 
… Dit in Oosterhout ligt? 
… GHZV hier voor de 4

e
 keer was?  

… We volgend jaar weer een ander bos onvelig gaan maken? 
… Dit bos in Eersel ligt? 
… We natuurlijk weer een kamp als geen ander hebben gehad? 
… We weer ontzettend lekker gegeten hebben? 
… Er natuurlijk weer een hoop gelachen is? 
… Maaike vaak begint met valsspelen maar dat altijd ontkent? 
… Maaike dan soms nog steeds niet kan winnen? 
… Ze dit jaar echt heeft geprobeerd om eerlijk te spelen? 
… Jennifer heel goed is in wachtlopen? 
… Bij haar de kinderen zo slapen? 
… Dit in werkelijkheid helemaal niet zo is, maar ze dit niet doorheeft? 
… Er dus tot 2x toe bij haar wordt overgelopen? 
… Cloë, Zoë en Shaline de leiding beet wilden nemen? 
… Ze hiervoor een heel vies drankje hadden gebrouwen? 
… De leiding dit stiekem nagemaakt had? 
… Hierin alleen cola met slagroom zat en best te drinken was? 
… De leiding de dames hun eigen drankje heeft gegeven? 
… Dat echt heel vies was? 
… De junioren dit jaar heel vet toffe familieschilden hebben gemaakt? 
… Er ook schilden zijn gemaakt voor Ajax, Feyenoord en ADO? 
… Je in plaats van een schild ook damesgezichten kon verven? 
… Daniek dezelfde pyama heeft als de dochter van Jennifer? 
… Jennifer wou dat hij dit eerder had gezegd? 
… Dit haar een ½ uur zoeken in zijn tas had gescheeld? 
… Chantal niet graag op de foto wil? 
… Ze daarom de hele tijd wegduikt? 
… De junioren  ook dit jaar weer een speurtocht hebben gelopen? 
… deze eindigde met tikkertje? 
… sommige het daar veel te warm voor vonden? 
… Maar vervolgens wel in de zon gingen liggen? 

 
… Er voor de bonte avond dit jaar weer veel animo was? 
… Dat alleen voor presentator, jury en cameraman was? 
… Er dus uiteindelijk niet veel viel te jureren? 
… We gelukkig enthousiaste leiding en senioren hadden? 
… En gelukkig ook nog een paar stoere junioren? 
… Waardoor de bonte avond toch een groot succes werd? 
… Het helemaal top eindigde met een pyjama party? 
… De senioren niet genoeg kunnen krijgen van het Bijbels Thema? 
… Het heel leuk is om complimenten te geven en te krijgen  

bij het BT-spel "kernkwaliteiten" 
… Passie heel mooi gitaar kan spelen? 
… Alle meiden samen met haar 's avonds buiten uren kunnen zingen? 
… Jeroen ontzettend goed is in coördinaten lezen? 
… Jip een kei is in rebussen en andere raadsels oplossen? 
… Senioren zaterdagavond enorm doorhalen? 
… Ze daar dan zondag dubbel en dwars voor moeten betalen  

omdat de zondag een uur langer duurt? 
… De leiding ze vervolgens ook nog eens uitput met heel veel  

sport en een coopertest? 
… Eva en Judith dit jaar voor het eerst mee waren? 
… Het net leek alsof ze al enorme kamptijgers zijn? 
… De senioren dit jaar twee keer op pad zijn geweest? 
… We namelijk wilden zwemmen toen de zon scheen? 
… De bowlingbaan een uur eerder openging, speciaal voor ons? 
… Het discobowlen een hele gave activity was? 
… Er dit jaar op de bonte avond ineens meer meisjes waren? 
… Sommige meisjes eigenlijk jongens waren, maar dan verkleed? 
… Alle senioren met hun matras in de seniorenzaal passen? 
… We een giga-super-groot kussengevecht hebben gehouden? 
… We weer afscheid moesten nemen van vier 17-jarigen? 
… We Moira, Roxanne, Marianne en Tobias onwijs zullen missen? 
… De leiding voor 2012 de tassen al heeft gepakt? 
… En nu zit te wachten tot de bus weer vertrekt? 
… Je helemaal op de hoogte kunt blijven via de site  www.ghzv.nl?  
… We iedereen weer graag volgend jaar zien? 

 

Tot volgend  jaar!!! 
 

 

Schrijver onbekend 

http://www.ghzv.nl/

