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GRATIS OKTOBER UITGAVE | REDACTIE GEREFORMEERD HERVORMD ZOMERKAMP VOORBURG | 

DATUM 7 OKTOBER 2016 | 34e EDITIE 

 

OOSTERHOUTSE COURANT
 

Redactioneel: 

Het GHZV 2016 was weer een daverend succes. Een prachtige week vol zonneschijn, fantastische spellen en 

mooie verhalen. De redactie wil eenieder die mee was hartelijk bedanken voor deze onvergetelijke 

momenten. En uiteraard zien we jullie volgend jaar weer ;) 

 

 

Kamplied junioren: 

(op de melodie van de ‘Intro van 

Suske en Wiske poppenkast’.) 

 

Suske en Wiske en tante 

Sidonia 

En dan natuurlijk Lambik en 

Lambok 

Zijn beste vriendjes en zij 

vinden samen 

De herberg van dries, de 

brullende bok! 

 

La la la la la la lah 

 

Esther en Maarten en Ruud 

Eliane 

En dan Irene Dymph Sjoerd en 

Sebas 

Met Marianne en de junioren 

G H Z V dat weer super leuk 

was 

 

Isa Lorena en Mees Tyco Luca 

Jette en Lieke met Victor en 

Jens 

Met Joris en Mitchel zijn zij de 

oudsten 

Volgend jaar terug als een 

sehenior 

 

Jesse en Nicky Pepijn Tim en 

Kasper 

En dan Abdullah Jahray en ook 

Jephthe 

Tennisbal hockey en zij spelen 

voetbal 

Dag in en dag uit zij houden 

niet op 

 

Anne en Kelly met Lieke en 

Lonneke 

Spelen graag samen in’t bos en 

in’t veld 

Fien Judtih Mette die gaan 

altijd samen 

Op avontuur en zijn samen 

heel tof! 

 

Nienke en Wieke en daar is 

Deborah 

Esther en Ilya met Jet en 

Heleen 

Doen alles samen met een 

schaterlach 

Ha ha ha ha, dat maakt onze 

dag! 

HA HA HA HA, DAT MAAKT 

ONZE DAG!!! 

 

 

Mop: 

 

Jantje tegen zijn vriend: 

Ik heb 6 vliegen gevangen; 3 

vrouwtjes en 3 mannetjes. 

Jantjes vriend: Hoe weet je dat? 

Jantje: 3 hingen aan de spiegel 

en 3 aan de TV 

 

 

GHZV weetjes  

 

1. GHZV staat voor: 

Gereformeerd, Hervormd, 

Zomerkamp, Voorburg. 

2. Het is een leuk , actief en 

spannend kamp. 

3. Bij de sportdag doen de 

junioren en senioren allemaal 

leuke spellen samen. 

4. De spannende spellen meestal 

in het bos worden uitgevoerd. 

5. Elk kamp speelt er een verhaal 

met aan het einde een 

spooktocht!!! 

6. In deze spooktocht laten de 

oudste senioren, keukenleiders 

en juniorenleiders kinderen 

schrikken! :O 

7. Het is superspannend met veel 

gegil. 

8. Dit jaar waren er nauwelijks 

teken in het bos. 

 

 

Tegeltjes wijsheden: 
 

- Er komt een gat in er daardoor 

wordt groter. 

- Stap niet in mijn aura. 

- Zolang je maar stil bent, dan 

hoor je het vanzelf. 

- Als ik had gewild dat je het 

begreep, dan had ik het wel 

beter uitgelegd. 

- Als ie langer staat, dan wordt ie 

beter. 

- Sommige dingen in het leven 

zijn gewoon à la crème. 

 

 

Kampverslag Lieke: 

 

Ik vindt het kamp superleuk. 

En het ging over Suske en 

Wiske. Dat we naar het 

verleden waren gereist om 

Lambik te zoeken en toen we 

hem hadden gevonden gingen 

we terug met de tijdmachine. 

Maar die werkte niet en toen 

waren we in het verleden en we 

zaten vast en toen gingen we 

naar een herbeg en daar was 

Dries, Vanessa, Chanel en die 

wisten waar de hendel was van 

de tijdmachine en toen werden 

ze ontvoert en kregen we hem 

terug en verder hebben we 

lekkere dingen gekregen en 

vandaag was Manouk jarig. 
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Grappige uitspraken: 
 

- Waar is de rest van de dweil, 

dit is alleen de onderkant. 

- Heb jij misschien een 

billionblokje.  

- ‘’Serieus, Wie is Wietke?’’ 

- Ga kaas halen bij de Aldi. 

- ‘’Het is maar een watje aan 

een touwtje in de limo’’. 

 
Kampverslag Kasper: 

 

Het kamp van dit jaar was leuk 

maar ook gezellig en ook met 

een leuk verhaal met veel 

spanning en voor de spellen 

waren ook leuk en behoorlijk 

actief. En het eten was ook 

super lekker. 

 

 
Aparte constateringen: 

 

- De Seniorenleiding loopt rond 

in piratenkleding, het 

kamphuis is aangekleed met 

piratenvlaggetjes. Een senior 

merkt op: ‘Ik denk dat het 

vorige kamp iets te maken had 

met piraten’…. 

- De hele week is de tijd een uur 

terug gezet: Kamptijd. Op de 

laatste dag gaat de tijd weer 

terug naar normaal. Junior: 

‘was de tijd deze week anders 

dan?’ 

- De laatste letter van het alfabet 

is ‘’x’’. 

 

Kamverslag Tim: 

 

Het GHZV heeft altijd wel 

grappige onderwerpen en je 

bent ook een week zonder 

schermen dus meldt je alvast 

aan voor volgend jaar. Tot dan! 

 

 
Lieve uitspraak:  

 
GHZV voelt als een familie, ook 

al is het mijn eerste jaar. Dit is 

mijn leukste kamp tot nu toe 

omdat iedereen aardig doet 

enzo. Ik hoop dat ik volgend 

jaar weer mee kan. Ik heb veel 

vrienden gemaakt en ik hoop 

dat ik ze vaker ga zien. 

Kampverslag Isa: 

 

Ik mocht dit jaar mee met de 

spooktocht van de senioren. 

Eerst gingen we een avond spel 

spelen, daarna kregen we een 

spookverhaal te horen. Toen 

gingen we de spooktocht lopen! 

Het was heel leuk!  

 

 

Raadsels:(antwoorden na 

kampverslag peter te vinden) 

 

1. Hoe ver kun je een tunnel 

inlopen? 

2. Welke plant is dodelijk als je er 

te lang onder zit? 

3. Wat heeft 21 ogen maar kan 

niks zien? 

4. Wat is het verschil tussen een 

koning en een boer? 

 

 

Kampverslag Peter: 
 

Het was heel leuk deze week en 

ik heb veel lol gehad. Volgend 

jaar wil ik weer naar het GHZV 

kamp. Ik heb heel lekker 

geslapen in mijn bed. 

 

 

Antwoorden op de raadsels: 

 

1. Tot de helft want daarna loop je 

er weer uit. 

2. Een waterlelie 

3. Een dobbelsteen 

4. Een boer kan niet koningen, 

maar een koning kan wel 

boeren 

 

Senioren Lied, op de melodie van de 

‘Het is een nacht’ van Guus 

Meeuwis. 

 

Een bus vol op weg naar G H Z V 

Ook dit jaar weer de leukste 

kinderen mee 

Voor het eerst mee op kamp 

Misschien wel wat raar 

Dat went wel heel snel 

Gelukkig maar 

Al snel werden jullie een hechte 

troep 

Aan ’t eind van de week kun je 

niet zonder die groep 

 

BT, corvee 

Heftige nacht 

Dit kamp heeft alles 

Wat je van een kamp verwacht 

 

Ref: 

Het is een kamp 

Dat je normaal niet eens in films 

ziet 

Het is een kamp 

Dit beschrijven lukt je echt haast 

niet 

Het is een kamp  

Waarvan je dacht dat je ‘em nooit 

beleven zou 

Maar deze week beleef ik ‘em met 

jou 

 

Van bosspel tot veld en op ‘t 

toneel 

Helemaal niets was jullie teveel 

In de nacht steeds weer een 

feestje gebouwd 

Het werd allemaal heel snel 

vertrouwd 

Midden in de nacht, graven in ’t 

bos 

Daar gingen jullie echt helemaal 

los 

Maar helaas komt aan alles een 

end 

Al weer het laatste jaar dat jij 

hier bent 

 

Ref: 

Het is een kamp 

Dat je normaal niet eens in films 

ziet 

Het is een kamp 

Dit beschrijven lukt je echt haast 

niet 
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Het is een kamp  

Waarvan je dacht dat je ‘em nooit 

beleven zou 

Maar deze week beleef ik ‘em met 

jou 

 

We zullen jullie missen 

Maar het houdt een keertje op 

Dit kamp met jou was super, 

super top 

 

Ref: 

Het is een kamp 

Dat je normaal niet eens in films 

ziet 

Het is een kamp 

Dit beschrijven lukt je echt haast 

niet 

Het is een kamp  

Waarvan je dacht dat je ‘em nooit 

beleven zou 

Maar deze week beleef ik ‘em met   

jou 

 

 

Wist je datjes: 

 

- Nicolette en Ruben in 2015 de 

geen-dropping hebben 

gewonnen. 

- De junioren kunnen 

tijdreizen. 

- Floris kinderen omkocht met 

snoepjes voor legerpoppetjes 

zodat hij senior van de week 

zou worden… dat is niet 

gelukt. 

- We dit jaar bijna teekvrij zijn 

gebleven. 

- Coen tijdens de quizavond bij 

de uitslag van de winnaar op 

tafel ging dansen omdat hij 

acht dat hij gewonnen had… 

maar dat was niet zo. 

- Een vuilniszak een prima 

poncho/regenjas is. 

- Mac altijd om Raoul en Jill 

heen hing, vooral als ze 

zoende. 

- Nemo als meisje verkleed ging 

op de toneelavond. 

- De mannelijke senioren 

leiding verkleed ging in 

jurken bij de luxe lunch. 

- Naomi haar telefoon in de bus 

was vergeten. 

- Daniek een fobie heeft voor 

clowns. 

- Thijmen mooie sokken heeft. 

- Daniek de spooktocht liep 

met drie meisjes en dat hij 

het meest bang was en het 

hardste schreeuwde. 

- Naomi tot half 2 s ’nachts 

naar de schatkist gezocht 

heeft omdat ze moest weten 

waar hij lag. 

- Nienke het drooggehouden 

heeft tijdens de spooktocht 

dit jaar. 

- Sascha en Rosa hebben 

gezoend. 

- De junioren in 1765 hebben 

geleefd. 

- Dat Nienke heel het kamp 

sokken in slippers heeft 

gedragen. 

- Wist je dat de jongens 

gefascineerd waren door de 

tampons bij het tampon 

smokkel spel. 

- Sascha goed kan hakken. 

- Ruud P na 10 jaar kamp nog 

steeds niet weet hoe je GHVZ 

spelt. 

- Sebastián het rust uurtje wel 

vermoeiend vond. 

- Sebastián zich afvroeg of er 

bij de koelkast niemand lag te 

slapen. 

- Reinout goed een varken na 

kan doen. 

- Mac goed kan fluiten. 

- Sebastián wel 10 

boterhammen mee naar zijn 

werk neemt. 

- De oudste senioren die 

afscheid hebben genomen 

kamp heel erg gaan missen 

en erg balen dat ze zich niet 

meer mogen inschrijven. 

- Wist je dat Irene als enige een 

teek had. 

- Naomie  Z en Akira hadden 

de spooktocht niet gelopen, 

maar een kokerwormenrace 

gedaan. Dat houdt in: Met je 

slaapzak tot je hoofd door de 

gang huppelen als jekko. 

- Jasmijn, Jill, Jip & Louise 

een lokroep hadden tijdens 

levend triviant. 

- Wist je dat Dymph heel goed 

is in Halli Galli extreme. 

- Dat er senioren bij de special 

activity langer onder de 

douche hebben gestaan dan 

dat zij hebben gezwommen. 
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- Dat er heel veel kaarten zijn 

verstuurd. 

- Floris weer geen senior van de 

week is geworden. 

- Dat de luxe lunch om te 

smikkelen was 

- Wist je dat Amber wel senior 

van de week is geworden. 

- Red mij een heel geliefd 

nummer was. 

- Dat er vier nieuwe junioren 

leiding zijn. 

- Dat deze leiding Dymph, 

Esther, Marianne en 

Sebastián heten. 

- Dat Victor en Mees (junioren) 

de senioren spooktocht alleen 

hebben gelopen. 

- Paulus een ijskonijn is die de 

spooktocht loopt zonder te 

schrikken. 

- Mac, Bram en Floris het best 

kunnen dansen. 

- Merle, Raoul en Hugo 

waarschijnlijk toekomstige 

minister presidenten zijn. 

- Mac, Daniek en Jada 

toekomstige gangsters zijn. 

- Jill, Jada en Merle de beste 

zangers zijn. 

- Floris, Mac en Daniek de 

grappigste senioren zijn. 

- Thijmen, Bart en Musa de 

grootste roddelaars zijn. 

- Rudi, Roos en Tijn de beste 

atleten zijn volgens de 

senioren zelf, maar amber 

senior van de week is 

geworden. 

- Jeroen breder is dan Thijmen. 

- Dat je in de ochtend Rosa 

beter Bosa kan noemen. 

- Mees dit jaar de eerste junior 

was die de spooktocht alleen 

liep. 

- de leidings nu alweer zin 

hebben in volgend jaar 

- je ons ook kan volgen op 

Twitter via @GHZV_tweet 

- We ook op Facebook staan 

- Je het laatste nieuws vindt op 

www.ghzv.nl 

- we hopen dat iedereen weer 

meegaat in 2016! 

 

Tot volgend jaar! 

 

 

 

Suske 

Kaas 

Sidonia 

Piraten 

Aargh 

Lambik 

Lambok 

Wiske 

Crimson 

Tijdmachine 

Smokkelen 

SpecialActivity 

Vlag 

Enteren 

 

R T W S U S K E P I N B S T C 

A T G V H I K A A S L Z P U S 

Y I S D Q E O K L H G K E Z I 

T J W T F L L A M B O K C V D 

A D I C V A N M U S W E I E O 

P M S L M M O V L A G K A I N 

J A K N U B H B Y E G V L T I 

F C E C R I D X E N S Z A W A 

A H A Q I K K J M T C Y C G H 

A I B T F G V C D E R W T I T 

R N P I R A T E N R I B I U T 

G E P O I U L K J E M H V F G 

H B N M Z F Y J K N S Y I U H 

S M O K K E L E N G O H T S X 

M U G H Z X T G H V N Z Y U N 

http://www.ghzv.nl/

