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e
 EDITIE 

 

DE OOSTERHOUTSE COURANT 
 

Junioren nieuws 

 
Lied juniorenleiding 
Melodie Fiederel-del-del, 
fiederel-del-del, fiederel-del-
del-del-del 
 
Anneloes kreeg een mooi 
gedicht, 
voor Timo is zij niet gezwicht 
Birgit die is heel erg zoet, 
Haar nieuwe make-up staat 
haar goed 
Carlijne die komt ieder jaar, 
Kamp niet compleet dus zonder 
haar 
Op Claartjes kamer wordt 
gekeet, 
Een dief die al haar snoep op 
eet 
 
Aan Claire zijn wij allemaal 
gehecht, 
Vooral als zij whatever zegt 
(„whatever‟) 
Ellis onze jarige job, 
Had maandag haar nieuwe 
zonnebril op 
Fatima loopt graag voorop, 
Bij de spooktocht liep zij ook op 
kop 
Floris heeft twee grote broers, 
Van alledrie  is hij het stoers(t) 
 
Frédérique de snelste van het 
stel, 
Met haar in je groep dan win je 
wel 
Gene is de drummer van het 
stel, 
Op trommels slaan dat kan hij 
wel 
Hanne is heel klein maar fijn, 
Zou zij er volgend jaar weer 
zijn? 

Onze Hilly hoor je wel, 
Die produceert veel decibel. 
 
Hugo slaapt graag lekker uit, 
Maakt dus ‟s ochtends geen 
geluid 
Ibtisam die praat heel veel, 

Aan tafel is het dus nooit stil 
Joseph bouwt Amerika, 
Dat doen wij hem dus echt niet 
na 
Kiki onze lachebek, 
Lacht  zich bij de leiding gek 
 
Zoek je iemand die graag 
helpt, 
Dan komt Lianne aangesneld 
Hoor je gillen in het bos, 
Dan weet je Lieke is de klos 
Martine al een grote meid, 
Die zijn we volgend jaar dus 
kwijt 
Met nagellak weet Nancy 
raad, 
Wat alle meiden prachtig staat 
 
Naomi knuffelt veel en vaak, 
Dat vinden wij een goede zaak 
Een snotneus met een bril 
erom, 
Wij lachen ons om Nemo krom 
Op kamp gaan met een schoen  
te klein, 
Dat vond onze Nienke echt niet 
fijn 
Quelon onze wildebras, 
Bouwt zandkastelen in een plas 
 
Rebecca straks aan de andere 
kant, 
Verhuist morgen naar 
Gelderland 
Seppe onze voetbalheld, 
Zet hem bij Oranje in het veld 
Timo onze kleine druif, 
Die heeft toch echt de mooiste 
kuif 
Wesley onze gitarist, 
Talent heeft hij dus echt beslist 
 
Wilko fanatikeling, 
Heeft in ieder spel veel zin 
Wouter en zijn Donald Duck, 

Die leest hij in het 
rustuur stuk 
Zoë D die kan 
iets goed, 
Zij laat zien hoe 
je tekenen moet 
Zoë maar dan 
Gallé, 
Nam haar 
naamgenootje 
mee 
 
Fonger kom niet 
zo scherp uit de 

hoek, 
Ik doe het bijna in mijn broek 
Irene is heel leuk en lief, 
Ze is een echte hartendief 
Jack is voor  het eerste mee, 
Met het GHZV 

 
Maaike mooie slanke den, 
Eens zien of je rond kerst nog 
steeds zo ben 
Maarten was kort in de bocht, 
Wat de pret niet drukken mocht 
Marja was hier 25 keer, 
Misschien zien we haar nooit 
meer 
Nicolette lieve meid, 
Was soms haar energie wat 
kwijt 
Roland voor de laatste keer, 
Dag muzikale knuffelbeer 
Ruud die nam zijn broertje mee, 
Dat was best een leuk idee 
Sanne dit jaar zonder zus, 
Afscheid nemen bij de bus 
 

 
Gedicht ‘Feest’ 
 
Het is feest 
Het is gezellig 
Want Ester heeft het Joodse 
volk gered 
Het is feest, want Haman is weg 
Het is gezellig, want god heeft 
voor Ester gezorgt 
Het is feest in de stad, 
Het is feest het is feest 
Door: Daphne 
 

 
Vriendjes aan tafel 
 
Donderdagavond gingen we 
eten zoals altijd maar alle 
leiding gingen in de keuken 
eten en alle keukenleiding aten 
bij ons en het eten was heerlijk 
en het zingen was fantastisch! 
Door: Wilko 
 

 
 

 
Gas & Koetje 
 
Er waren eens twee meisjes. 
De ene heten Gas en de 
anderen heten Koetje. Gas 
wilden ons wat laten zien maar 
toen kwam er een reuzen spin 
die was groter geworden door 
de imker. De imker zij als je 
groot bent word ales beter en 
toen gingen ze een aspraat 
maaken. De imker kreeg Gas 
omdat ze zo sliem was en de 
spin was groot en toen 
ontvoerde de spin Gas. En toen 
gingen we haar helpen en ze 
was vastgebonden door de 
spin. Maar toen was de spin lief 
geworden. 
Door: Fatima 
 

 
‘De spooktocht’ 2010 
 
Veel kinderen vonden De 
Spooktocht spannend. We 
kwamen aan in het donker en 
moesten door een grote tent, 
mensen pakten ons been vast 
en daardoor moesten een paar 
kinderen huilen. Er begon ook 
uit de verten spannende muziek 
te spelen. Guess was ontvoerd 
door de spin en werd een paar 
dagen later gevonden in een 
groot spinnenweb. De 
Spooktocht was best kort maar 
krachtig. De meeste kinderen 
zeggen dat De Spooktocht van 
2010 de engste spooktocht is 
die ze hebben meegemaakt. 
Door: Zoë D. 
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De spooktocht was eng... 
 
We moesten door een tent en 
er hing een pruik in en een jas. 
En er zat onderin de tent een 
gat in die ik niet zag. En er zat 
een hand die je voet vast greep 
als je voorbij liep. Er lag een 
dood mens, en er was een tent 
die bewoog. Er was een doek 
waar een mens van achter 
kwam. Toen de spooktocht 
klaar was was het nog steeds 
eng... 
Door: Nienke  
 

 
Sportdag 
 
Op sportdag waren er allemaal 
oud-hollandse spelletjes! Zoals: 
kat en muis, zaklopen, en nog 
veel meer leuke spelletjes! Het 
was een super gezellige dag! 
En op het laatst was er nog een 
watergevecht met 
waterballonen en bakken water! 
Door: Frédérique  
 

BT Lied 

 
Wie ben jij? 
 
Eerste indruk onuitwisbaar 
een keer krijg je echt de kans 
een eerste indruk te gaan 
maken 
hoe ontspring je toch die dans 
want achter dat eerste masker  
zit vaak een ander kind 
je laat zien wie je werk‟lijk bent 
wat maakt ‟t uit wat ‟n ander 
vindt 
 
durf jij je ware ik ‟t onthullen 
en te zeggen waar ‟t op staat 
door anderen dan veel 
besproken 
je ware ik ligt op de straat 
maar de vrijheid van jezelf zijn 
weegt echt op tegen gelieg 
laat dus zien wie je werklijk bent 
wat een ander vindt neem jij 
voor lief 
 
Refrein: 
wie ben jij? wie ben jij ? 
laat zien nu wie je werk‟lijk bent 
wie ben jij? wie ben jij? 
de eerste indruk, het ware 
gezicht 

wie ben jij? wie ben jij? 
antwoord op… de 
sleutelvraag 
 
kom je op voor jouw 
belangen 
waai je met alle winden 
mee 
ben jij ‟n rots voor in de 
branding 
laat je je meevoeren 
door de zee 

sta eens echt voor wie je zelf 
bent 
heb vertrouwen in je ik 
durf jezelf compleet te geven 
steek dat masker in de fik 
 
Refrein: 
wie ben jij? wie ben jij ? 
laat zien nu wie je werk‟lijk bent 
wie ben jij? wie ben jij? 
de eerste indruk, het ware 
gezicht 
wie ben jij? wie ben jij? 
antwoord op… de sleutelvraag 
 
de eerste indruk blijft vaak 
hangen 
is moeilijk om te vervangen 
een masker is dus overbodig 
je ware ik die is het ‟t grootst 
 
Refrein: 
wie ben jij? wie ben jij ? 
laat zien nu wie je werk‟lijk bent 
wie ben jij? wie ben jij? 
de eerste indruk, het ware 
gezicht 
wie ben jij? wie ben jij? 
antwoord op… de sleutelvraag 
  
wie ben jij? wie ben jij ? 
laat zien nu wie je werk‟lijk bent 
wie ben jij? wie ben jij? 
de eerste indruk, het ware 
gezicht 
wie ben jij? wie ben jij? 
antwoord op… de sleutelvraag 
 

Senioren nieuws 

 
Afscheid oudste senioren 
Melodie Koning van Siam 
 
Bram die dacht dat hij veel 
sterker was 
Toen zat hij opeens in zak en 
as 
Met de nadruk op as, ja dat is 
niet zo gek 
Want wij weten wel dat hij dol is 
op shag 
Hij was toch veel sterker dat 
had hij gezegd 
Toen hebben we hem op zijn 
plekje gezet 
 
Valsspelen dat vindt Marjelle 
wel fijn 
Als wij het dan doen zitten we 
op de volgende trein 

Zelfs zij heeft wel eens een 
ochtend humeur 
Uiteindelijk blijft ze ons moeder 
figuur 
De dropping die was gister 
nogal koud 
Ze heeft haar hoofd niet in de 
kachel gedouwd 
 
Karin is toch wel ons lekkerste 
ding 
Het liefst zien we haar in haar 
tijgerstring 
Ze is niet vies van een goed 
flesje wijn 
Ons voorlezen was toch iets 
minder fijn 
Door ongelukkige trap is Karin 
nu mank 
Maar voor haar enthousiasme 
hebben we veel dank 
 
Jan is veruit de ergste wacht 
Maar door hem slapen we toch 
wel erg zacht 
Hij ziet zichzelf als de 2

e
 baas 

Maar dat idee vinden wij wel 
dwaas 
Jan is een echte gadgetman 
Mobiel of maclight, ja alles wat 
kan 
 
“En Julia is zo schoon” maar dat 
vindt zij niet tof 
en toch praten we over haar 
met veel lof 
ze is niet blond, ze doet 
psychologie 
voor ons blijft ze altijd wel het 
broekie 
de zesjes op korfbal die gooit ze 
nog steeds 
en gooit ze een keer mis, ja dan 
wordt ze een beest 
 
Mária die is ons pietje precies 
Zelfs tijdens de spellen maakt 
zij zich niet vies 
De grappen van haar ja die 
vinden wij vaag 
Qua nederlands grijpt zij ons 
toch bij de kraag 
Mária is de schat van het stel 
De zorgzaamste is ze toch 

zeker wel 
 
Ruurd-Jan heeft de coordinatie 
van een steen 
Maar bij de dropping was het 
wel nummer 1 
Ruurd-Jan fietst die berg wel 6x 
op 
En bovenop voelt hij zich 
helemaal top 
Ruurd-Jan die nam een paar 
jaar rust 
En nu is hij terug en geniet hij 
met lust 
 
GHZV dat is de leukste week 
Dat is waar je al maanden naar 
uitkeek 
Wij vergeten jullie never nooit 
niet 
En beter dan dit ja dat het haast 
niet 
De sfeer was top vanaf de start 
En jullie hebben voor altijd een 
plek in ons hart 
 

 
Lied nieuwe oudste senioren 
meisjes 
 
Tom, Thijs, Thijmen, Erica en 
Reinout, Sytse, Allard, Carlos 
hoort er ook bij 
 
‟t Laatste jaar zit erop 
Nog maar 1 nachtje wachten 
‟t Hele kamp op z‟n kop 
En het corvee was lachen 
De spooktocht was een feit 
Ze waren echt niet bang 
En het is allemaal zo snel 
gegaanaan 
 
‟t Is jammer, maar helaas het is 
nu over 
‟t Is voorbij, het ging te snel 
Echt een tijdrover 
We kunnen er niks aan doen, 
het was gezellig 
Nu zijn wij de oudsten 
 
Dus de regel zegt, dat jullie nu 
niet meer mee mogen 
En de groep was hecht 
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Nee, dat is echt niet gelogen 
Jullie zijn te oud 
Dat kunnen we niet verand‟ren 
Jullie moeten nu weg. ‟t Is echt 
waar 
 
Jullie gaan nu weg 
Lekker rustig, geen stink WC 
Jullie laatste jaar 
Daar hebben we geen 
problemen mee 
Jullie gaan nu weg 
Eindelijk geen slot meer mee 
Jullie gaan nu weg, jullie gaan 
nu weg 
 
En gaan slapen was een ramp 
Scheten door de gangen 
De geluiden niet zo erg 
Maar het bleef zo hangen 
Ondanks alles was het ook 
leuheuk 
We gaan jullie missen, oh 
‟t is jammer, maar helaas, is nu 
over 
‟t is voorbij. ‟t ging te snel 
 

 
Lied seniorenleiding 
 
Wat maakt ons kamp nou zo 
bijzonder, 
wat maakt het kamp nou zo 
speciaal 
We gaan een weekje naar de 
bossen, 
maar dat doen die kampen 
allemaal 
Zijn het de spellen die we 
spelen, 
is ‟t het sporten wat we doen 
Zijn wel hele leuke dingen, 
maar ‟t is niet wat ik bedoel 
 
Ik vind ‟t moeilijk te omschrijven, 
wat ik op een kamp beleef 
Zoveel bijzondere momenten, 
die ik krijg en die ik geef 
Als ik nu zou moeten zeggen 
waar „m dat nu toch in zit 
Kom ik niet verder dan te stellen 
dat ik blij ben dan ‟t zo is. 
 
Refrein: 
Kamp dat doen we met z‟n allen 
Kamp dat doen we met elkaar 
Kamp is van ons allen samen 
Kamp van ons, ons kamp elk 
jaar 

 
Probeer ‟t maar is uit te leggen 
Hoe het voelt als je hier bent 
Soms met volkomen vreemde 
mensen 
Maar toch voelt ‟t heel bekend 
Je geeft je bloot, je stelt je 
open, bent jezelf de hele week 
Op een manier die je misschien 
wel voor die tijd onhaalbaar leek 
 
Refr. 
 
Stel je doet zo‟n kamp al jaren, 
bent gewend aan ‟t idee 

En nu mag je door je leeftijd, 
plots in ene niet meer mee 
We hebben hier een aardig 
kluppie, dat nu die mijlpaal heeft 
bereikt 
En ook al zullen we ze missen, 
het is niet zo erg als het lijkt 
 
Dat kamp van ons bestaat al 
jaren, en het gaat nog jaren 
door 
Van de meest ervaren leiding 
tot de kleinste junior 
Iedereen drukt hier zijn stempel, 
geeft een deel van het plezier 
Het was niet zo dat jij op kamp 
ging, jij bracht kamp mee terug 
naar hier.... 
 
Alle dagen, alle nachten die je 
hier hebt meegemaakt 
Alle dingen die je mooi vond, 
alles wat je heeft geraakt 
Weet dat alles uit jezelf kwam, ‟t 
kwam allemaal door jou 
 
En dat is nu precies de reden 
dat ik zoveel van ...... 
 

 
Bijbels thema: RAP 
 
Een eerste indruk zou niet 
moeten, maar toch wordt die 
gemaakt 
Want een vooroordeel heb je 
binnen 3 seconden klaar 
 
Het maakt niet uit, nummer 1 of 
ook al ben je de laatste. 
‟t Is een openbare wereld, 
mensen moet je niet in hokjes 
plaatsen 
 
Iedereen is anders, elk huisje 
heeft zijn kruisje 
Ik wil het licht zien, ik wil niet 
leven in het donker 
 
Dus luister, ieder heeft zijn 
kernkwaliteiten 
Liegen is niks voor mij, dit zijn 
de keiharde feiten 
 
Je verandert qua omgeving, 
maar toch blijf je jezelf 
Ik wil mezelf kunnen uiten totdat 
ik sterf 
Dit is erg, wat ik verberg is 
teveel om op te noemen 
Dus zal ik bloeien en groeien 
als de lente en z‟n bloemen 
 
Je moet het voelen, ik zou niet 
weten wat gevaarlijk is 
Zelfverzekerd en oprecht, 
volgens mij is dat de ware ik ! 
Door: Dicky 
 

 
Bijbels thema: Tom, Dymph, 
Reinout, Laurence, Thijs, 
Queen, Roxanne 
 

Wie ben jij? 
Wie ben ik? 
Als je jezelf niet kan zijn, wie 
ben je dan? 
Het ligt aan jezelf wat je doet 
Wat je kan 
Als je jong bent zoek je de weg 
naar jezelf 
Wie ben jij? 
Wie ben ik? 
Ben je boos ben je blij 
Sommige zijn dapper anderen 
zijn slapper 
De ene is sportief de ander 
creatief 
Wie ben jij? 
Wie ben ik? 
Ben je geduldig of voel je je 
snel schuldig 
Zelfstandig, gul, of ambitieus 
Iedereen heeft wel wat leuks 
Wie ben jij? 
Wie ben ik? 
 

Moppen 

 
"Wat is het verschil tussen een 
koe en een brievenbus?" "Geen 
idee." "Echt niet? Nou dan kun 
je later beter geen postbode 
worden." 
 
Jantje komt thuis en zegt: 
"Moeder, ik ben van een ladder 
van 10 meter gevallen!" 
Moeder: "Oh, Jantje! Heb je je 
pijn gedaan?" "Nee hoor, ik ben 
van de onderste tree gevallen!" 
 
Twee kikkers zitten in de 
achtbaan. Zegt de een tegen de 
ander: "Ben je misselijk?" "Nee, 
hoezo?" "Nou, je ziet nogal 
groen!" 
 

Wist-Je-Dat… 

 
…GHZV alweer 2 maanden 
geleden is? 
…het vandaag wel weer even 
voelt zoals in de zomer?  
…dat komt door de film? 
…en door de foto‟s? 
…en door het spel? 
…we genoeg hebben om aan 
terug te denken? 
…zoals de sportdag met oud 
Hollandse spelletjes? 
…vooral steltlopen voor veel 
kinderen erg moeilijk was? 
…jullie elkaar gelukkig goed 
hielpen? 
…het zulk mooi weer was dat 
we een watergevecht hebben 
gedaan? 
…wij eerst niet goed snapten 
wie Gas en Koetje waren? 
…wij nu begrijpen dat het om 
Guess en Gucci gaat? 
…… Jennifer met haar dikke 
buik en Femke zonder dikke 
buik ons kwamen uitzwaaien? 

… Jennifer en Femke op 
dinsdag toch nog even langs 
zijn gekomen omdat ze kamp 
zo misten? 
… Jennifer met haar dikke buik 
gewoon spelletjes heeft 
meegedaan? 
…Femke en Jennifer volgend 
jaar dus gewoon weer 
meegaan? 
… Fonger wel raad wist met 
vliegenmeppers? 
… junioren geweldige 
waterbanen in het zand konden 
maken? 
… deze waterbanen pal voor de 
deur van de slaapzalen werden 
gemaakt? 
… op dag 1 de onderste 
bedden bijna allemaal al onder 
de modder en zand zaten? 
… Fonger het als enige voor 
elkaar had gekregen dat zijn 
bed nog zandvrij was? 
… de insecten er prachtig 
uitzagen? 
...wij vrienden zijn geworden 
met veel insecten? 
...de insecten de grote 
mensenwereld toch een beetje 
eng vonden? 
...wij erg benieuwd zijn wie of 
wat we volgend jaar tegen 
zullen komen? 
...het junioren verhaal tijdens 
kamp soms is herschreven? 
...dit kwam doordat het een 
paar keer hard regende? 
...maar we ook veel in de zon 
hebben kunnen spelen? 
...uiteindelijk het hele verhaal 
gewoon verteld is? 
...de romance tussen de Imker 
en de Vuurvlieg iedereen 
verbaasde? 
...en dat Guess heel erg blij was 
om weer in een gewoon bed te 
slapen? 
… bij de crea de T-shirts 
prachtig zijn versierd? 
… de leiding net zo fanatiek aan 
het creaën was als de 
kinderen? 
… er een paar junioren zijn die 
ontzettend goed kunnen 
tekenen? 
… er voor de bonte avond een 
juniorenband is geformeerd? 
...de juniorenleiding sinds lange 
tijd weer een fiedererdel lied 
voor alle kinderen had 
geschreven? 
...En Sanne en Irene stiekem 
ook over elke leiding een 
coupletje hadden gemaakt? 
...zij alleen wat moeite hadden 
met de juiste melodie aan te 
houden? 
… de juniorenbus op de 
terugweg eerst stopte omdat 
het zo warm werd zonder dat de 
chauffeur wist hoe dat kwam? 
… de waterkoker voor deze 
warmte zorgde? 
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… de waterkoker niet uit kon? 
… de juniorenbus op de 
terugweg de tweede keer stopte 
omdat er een alarmpiepje klonk 
dat de chauffeur nog nooit had 
gehoord? 
… dat alarmpiepje kwam omdat 
de radio aanstond maar er geen 
zender was geselecteerd? 
… Roland de sleutel van de 
Fonteinkerk goed in zijn tas had 
opgeborgen? 
… Roland bij thuiskomst zijn tas 
vast had meegegeven aan zijn 
moeder? 
… u drie keer mag raden wat 
Roland dus niet bij zich had 
toen hij voor de Fonteinkerk 
stond? 
…de senioren dit jaar geen 
thema hadden? 
…zij dit niet helemaal 
begrepen? 
…wij daarom volgend jaar weer 
een thema zullen verzinnen? 
…de senioren zijn gaan 
wandklimmen? 
…dit heel gaaf maar ook een 
beetje spannend was? 
…iedereen dit toch gewoon 
durfde? 
…Bram bijna te pletter is 
gevallen bij het wandklimmen? 
.... Marjelle hem niet kon 
(wilde?) redden? 
...Jan dit wel gedaan heeft? 
...Roxanne heel mooi in de lucht 
rondjes kan draaien? 
…het Kick&Funnen ook heel 
leuk was? 
…je daar namelijk tegen dingen 
aan mocht trappen? 
…Karin te hard trapte en 
hierdoor wel een pijnlijke voet 
kreeg? 
…zij toen niet mee kon doen 
met het avondspel? 

…we na het sporten 
ook nog zijn gaan 
zwemmen? 
…de senioren daar 
hard van de glijbaan 
gingen? 
…de badmeesters er 
wel erg streng waren? 
…zelfs de leiding door 
de badmeesters 
werden teruggefloten? 
…de spooktocht dit 
jaar echt supereng 
was? 
…alle junioren heel 
hard gingen gillen? 
…de senioren niet 
alleen durfden te 
lopen?  
…er toch drie stoere 
mannen tussen 
zaten? 
…wij daar heel erg 
trots op zijn? 
…de leiding het ook 
een enge spooktocht 
vond? 
…de keukenleiding de 
gaafste leidinggroep 
is? 
…ze de andere leiding hebben 
verrast? 
…de kinderen „Vriendjes aan 
tafel‟ van de keukenleiding 
waren? 
…de andere leiding daar niet bij 
mocht zitten? 
…wij dit wel jammer maar ook 
erg rustig vonden? 
…we stiekem wel om een 
hoekje hebben gekeken? 
…het eten de hele week heel 
erg lekker was? 
…het eten dat over was aan 
een goed doel is gegeven? 
…ook dit jaar de liefde tussen 
een aantal senioren opbloeide? 

 
....de senioren die dit jaar 
afscheid namen het niet droog 
hielden op vrijdagavond? 
...de andere senioren toen ook 
maar mee gingen huilen? 
....pubers heel mooi en gevoelig 
"Duizend oceanen" kunnen 
zingen? 
...de leiding dit ook kan? 
…Roland en Marja na heel veel 
jaren nu echt niet meer 
meegaan? 
…we ze onwijs zullen missen? 
…afgelopen kamp toch weer 
leuker was dan vorig jaar? 
…we volgend jaar weer naar  
 

 
kamphuis Ahoy gaan? 
…het GHZV dan van 30 juli t/m 
6 augustus is? 
…het minstens net zo tof zal 
worden als afgelopen kamp?! 
…je dit kamp dus niet mag 
missen?! 
…je het laatste nieuws op 
www.ghzv.nl kan vinden? 
 
 

Tot volgend jaar! 

 
 

 

http://www.ghzv.nl/

