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Het Oosterhoutsche Handelsblad 
 

 

 

Redactioneel: 

 

Het GHZV 2018  was een 

daverende week vol met sensatie, 

spanning en plezier. De redactie 

van Het Oosterhoutsche 

Handelsblad kijkt terug op een 

week waarin 73 kinderen de tijd 

van hun leven hebben gehad. De  

junioren hebben het kamphuis, 

te Oosterhout gered van een 

ongewenste overname van de 

heer D. Dump. De redactie is erg 

te spreken over de overwonnen 

spellen en opgeloste zaak door de 

junioren. De gemeente van 

Oosterhout heeft aan de redactie 

laten weten “erg blij te zijn met 

het feit dat de zaak op deze 

manier is opgelost”. De gemeente 

heeft spijt betuigd met de 

verleende toestemming voor het 

bouwen van een casino Ahoy A 

Lago. Inmiddels zijn er 

gemeenteraadsvragen gesteld en 

de burgemeester zal  zich 

binnenkort moeten 

verantwoorden voor de 

gemeenteraad van Oosterhout. 

De bouwvergunning vindt u 

achterin het Handelsblad. Afijn, 

men kan terugkijken op een 

geslaagde week.  De redactie 

heeft verslag gelegd van een 

groep senioren die een week lang 

keihard hebben gewerkt aan de 

ontwikkeling van een nieuwe 

smaak. Er zijn nieuwe smaken 

ontdekt, patenten aangevraagd, 

toegewezen, maar helaas ook 

patenten afgewezen. Naar 

aanleiding van een aantal 

interviews, kan worden bevestigd 

dat er nieuwe kampliefdes zijn 

ontstaan. De redactie heeft deze 

liefdes vooralsnog niet via 

officiële wegen kunnen 

bevestigen. De redactie kan 

voorts bevestigen dat de keuken 

dit jaar onderhevig is geweest 

aan verandering. Waarbij kan 

worden gedacht aan het afscheid 

van de Kamplegendes “Mister 

and Misses GHZV” Ruud 

Klootwijk en Wietske Storm. De 

vervangende krachten waren 

Ruben Wortel en Nicolette van 

der Biessen. De redactie heeft 

naar aanleiding hiervan een 

onderzoek gestart naar de vraag 

of deze krachten er GHZV 2019 

ook bij zullen zijn. Op de website 

www.ghzv.nl zullen de resultaten 

van het onderzoek worden 

gepubliceerd. De redactie kan 

opmerken dat Esther Boogerts 

een fanatieke en succesvolle 

hoofdleiding is gebleken namens 

de junioren.. Bij deze bedankt de 

redactie de kinderen en alle 

leidings voor hun medewerking, 

inzet maar vooral de passie 

waarmee deze kampweek is 

gedraaid. Tot slot gaan we er voor 

het gemak vanuit dat jullie er 

volgend jaar weer bij zijn! 
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Afscheid 

oudste 

senioren 

moeilijk 

maar 

smaakvol 
Oosterhout 17 augustus 2018. 

De bonte avond was zoals elk 

jaar weer van hoge kwaliteit en 

de redactie kan bevestigen dat 

de optredens uitmuntend 

waren (voorbereid).  De turn-act 

van Mylie, Merel en Florentine 

was zeer succesvol. De jury was 

zeer content met het optreden. 

Een jurylid heeft overwogen om 

de nationale turnbond in te 

lichten. “Een zeer grote 

toevoeging voor het nationale 

turnen” aldus een jurylid. 

Daarnaast is het zangtalent van 

Thomas onbeschrijfelijk en van 

grenzeloze klasse. “Het is dat 

mijn stoel niet kon draaien, ik 

had de knop niet heel gelaten” 

aldus de aanwezige recensent  

namens Het Oosterhoutsche 

Handelsblad. Wat betreft de 

senioren was er die avond 

vooral sprake van muzikale 

hoogstanden en puik 

acteerwerk. Aan het einde van 

de bonte avond moest er helaas 

afscheid worden genomen van 

Floris, Jip, Louise, Nienke en 

Wiebe. De redactie merkt 

daarbij op dat het vooral 

jammer is dat Nienke, ondanks 

haar mogelijkheid om in 2019 

ook mee te gaan, er voor 

gekozen heeft niet meer mee te 

gaan. Desalniettemin was het 

afscheid moeilijk maar 

smaakvol kijkend naar het 

Thema dit jaar en het 

afscheidslied gemaakt door de 

voornoemde senioren. Als 

reactie hadden de  

seniorenleidings een prachtig 

lied geschreven om het afscheid 

te bekronen. In Jip en Janneke 

taal “het was lachen” aldus Jip. 

Op de volgende pagina vindt u 

de lyrics van het afscheidslied 

van de leiding.  

 

Kamplied senioren: 

(op de melodie van Leef van Dré 

Hazes.) 

 

Op Kamp in Oosterhout 

Je bent een senior 

Je lacht, je vliegt, je rent 

En gaat er echt weer voor 

Je vrienden zijn erbij 

Het is weer een feest 

Wat was het leuk, Bedankt! 

Tot volgend jaar maar weer. 

 

 

Want dit is 

Kamp, zoals het steeds geweest is 

Kamp, waarvan er echt maar 1 

bestaat 

Kamp, alsof je nooit echt weg was 

Kamp, ons GHZV  

Eeeeeeee 

Eeeeeeee 

Eeee natuurlijk ga je mee 

 

 

Sporten, naar het dorp 

En een lasergame 

Een plensbui bij de spook 

We waren zeikdoor nat 

Dat geeft niet, want je bent 

Een echte Senior 

Niks stopt je, houdt je tegen 

Je gaat er altijd voor! 

 

Want dit is 

Kamp, zoals het steeds geweest is 

Kamp, waarvan er echt maar 1 

bestaat 

Kamp, alsof je nooit echt weg was 

Kamp, ons GHZV  

 

 

Kamp, de allerlaatste keer 

Kamp, jullie zien we hier niet 

meer 

Kamp, het waren leuke tijden 

Kamp, ons GHZV 

 

 

Jip, 

Nienke, Wybe, Floris 

Huug, 

Louise jullie alle zes 

Kamp, wordt zonder jullie anders 

Kamp,  ons GHZV  

Eeeeee 

Eeeeee 

Eeeee je mag nu niet meer mee 

 

 

Want dit is 

Kamp, zoals het steeds geweest is 

Kamp, waarvan er echt maar 1 

bestaat 

Kamp, alsof je nooit echt weg was 

Kamp, ons GHZV  

Eeeeeeee 

Eeeeeeee 

Eeee natuurlijk ga je mee! Kamp! 
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Roddel & 
Achter klap 
  
Oosterhout 11 augustus 2018. 

Tijdens de kennismakingsspellen 
heeft de redactie kennisgenomen 

van de eerste roddels die 

rondgingen bij de spellen van de 
junioren. Het is ons bekend dat er 

veel is gebeurd. Helaas kan de 

redactie, vanwege de privacy, hier 
niet verder op ingaan. Tot zover de 

roddel en achterklap.  

 

 De wenioren  
 

Voorburg 17 september 2018. De 
wenioren Ilya (12), Mylie (12) en 

Fien (12) waren dit jaar de 

wenioren en zijn door de redactie 
geïnterviewd. Hierna het verslag. 

“Wij gaan volgend jaar mee met de 

senioren dus bereid je voor, maar 
eerst even voorstellen”. Fien: Ik 

ben Fien ook wel genoemd 

Sterrensteen. Ik ben een 
dierenvriend, ik rij paard en laat 

vaak honden uit. Verder ben ik 

heel druk. Ilya: Ik ben Ilya, ik ga 

nu al 4 jaar met het GHZV mee. 
Mijn hobby’s zijn theater en 

dansen. In mijn vrije tijd kijk ik tv, 

ga ik op mijn mobiel of muziek 
luisteren. Ik heb heel veel zin 

volgend jaar! Mylie: Hoi, ik ben 

Mylie en ga nu 2 jaar mee met het 
GHZV. Mijn hobby’s zijn tekenen, 

turnen, trampoline springen. Mijn 

lievelingskleur is paars en ik hou 
van gezelligheid. Mijn sport is 

turnen in de selectiegroep. Ik heb 

heel veel zin in de senioren!! 

Groetjes Ilya, Fien en Mylie.  
 

Driedelig 
spel eindigt 
in lasergame 
 

Oosterhout 15 en 17 augustus 
2018. Het levend Katan, zoals 

genoemd door hoofdleider Bart, 

begon met het verzamelen en 
verdienen van grondstoffen en 

materialen zoals hout, spijkers en 

helmen. Deze materialen waren 

noodzakelijk om vervolgens de 
forten te bouwen die de senioren 

nodig hadden om hun stuk bos te 

beschermen tegen vijandige 
invallen. De forten waren 

fenomenaal, strategisch opgesteld 

en zorgde vooral voor een overvloed 
aan punten voor de senior van de 

week. De redactie merkte op dat 

het fort in het midden van het bos 
het meest kwetsbaar was, maar de 

makers waren nonchalant en 

reageerde: “We vallen ze direct aan 

via de rechterflank, zodat we een 
meerfrontenoorlog voorkomen” 

aldus de lasergamedeskundige van 

groep 4. Uiteindelijk was het een 
onwijs gave special activity waarbij 

er fanatiek werd gelasergamed. De 

vaardigheden met betrekking tot 
richten, schuilen en rennen 

werden flink op de proef gesteld. 

De senioren speelde in teams (rood 
tegen blauw) waarbij aan het einde 

van elk spel de winnaar bekend 

werd gemaakt. Er was sprake van 

samenwerking, communicatie en 
veel plezier. De special activity kan 

worden gezien als zeer geslaagd. 

 
 
 
 

Donald 
Dump 
ontslaat 
Rechterhand 
Renate 

 

Oosterhout 29 augustus 2018. 
De kompanen beter bekend als “de 

junioren” , van de onderkoffer FBI-

agent James Comey hebben de 
kluis van D. Dump op sluwe wijze 

gekraakt waardoor het kamphuis 

is gered van het casino fiasco. Na 
de aanhouding  van D. Dump, is 

naar buiten gekomen dat hoofd-

beveiliging alias rechterhand  

Renate Kwibus is ontslagen. D. 
Dump is inmiddels vanuit de 

gevangenis op zoek naar een 

nieuwe hoofd beveiliging. D. Dump 
reageerde verder fel en emotioneel 

op zijn arrestatie. Johnny Lake is 

erg blij en opgelucht dankzij de 
junioren. “Ik kan nu blijven wonen 

in Lake Ahoy, het gaat goed met 

me en kan ik eindelijk genieten van 
mijn welverdiende pensioen”.  
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Moppen:  

 

Er zitten drie senioren op een 

scooter. Hoe heet de middelste 

senior?  

 

Antwoord: Rob, want er zit een 

senior voor Rob en een senior 

achter Rob.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

GHZV weetjes  

 

1. GHZV staat voor: 

Gereformeerd, Hervormd, 

Zomerkamp, Voorburg. 

2. Het kamp was ook dit jaar weer 

een week vol met spannende, 

leuke en actieve elementen. 

3. Tijdens sportdag, maar 

natuurlijk tijdens vele andere 

activiteiten, zijn de junioren en 

senioren gezellig samen. 

 

   

 

 

 

Grappige uitspraken: 

- “Deze pen kost heel duur” 

-  “Het AVBP was best wel 

dik" 

 
 

Wist je datjes: 

 

- Victor goed kampliedjes kan 

spelen op de piano? 

- Lara verliefd was op Arnold? 

- Look Tours een half uur te 

laat was bij vertrek naar 

Oosterhout? 

- Als het aan Look Tours lag 

de kampweek maandag al 

voorbij was? 

- De moeder van de 

buschauffeuse twee uur is 

bezig geweest met het  

uitparkeren? 

- Dat Ruud Prins de rol op 

zich nam van de 

barmhartige Samaritaan? 

- Seniorenleiding Jeroen dit 

jaar weer walkie talkies voor 

de leiding had geregeld? 

- Naomi en Musa supergoed 

kunnen playbacken? 

- Merel in haar pyjama kan 

kamperen? 

- We dit jaar bijna teekvrij, op 

drie na, zijn gebleven? 

- Een vuilniszak een prima 

poncho/regenjas is? 

- Thijmen mooie sokken 

heeft? 

- Reinout goed een varken na 

kan doen? 

- De oudste senioren die 

afscheid hebben genomen 

kamp heel erg gaan missen 

en erg balen dat ze zich niet 

meer mee mogen? 

- Floris weer geen senior van 

de week is geworden? 

- Dat de luxe lunch om te 

smikkelen was? 

- Thijmen en Bart de grootste 

roddelaars zijn? 

- Sebastiaan smikkelbeer 

wordt genoemd? 

- Dat bijna alle junioren de 

pannenkoeken het lekkerste 

gerecht vinden? 

- Nikki zijn bijnaam Nicksterd 

is? 

 

- Matthias goed bomen kan 

klimmen? 

- Het BT dit jaar ging over de 

gelijkenissen van Jezus? 

- Sjoerd zijn lievelingskleur 

smurfblauw is? 

- Fransien niet voor de AH 

moestuintjes kan zorgen? 

- Reinout van Rammstein 

houdt? 

- de leiding nu alweer zin 

hebben in volgend jaar 

- je ons ook kan volgen op 

Twitter via @GHZV_tweet 

-     Je ook voor volgend jaar 

weer digitaal kan inschrijven 

via ww.ghzv.nl/inschrijven 

- We ook op Facebook staan 

- Je het laatste nieuws vindt 

op www.ghzv.nl 

- we hopen dat iedereen weer 

meegaat in 2019

Tot volgend jaar! 

http://www.ghzv.nl/
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Donald, Lara, Johnny, Steffie, Arnold, Centjes, Druk Druk, Celvester, Anais, Kluis, Alarm, 

Computer, Kamp, GHZV 

D J B C G I D M 

A O D E N J R N 

E H N R C B U Y 

K N O A E F K Q 

L N C V L J D T 

U Y O A V D R G 

I U M T E S U X 

S C P I S H K C 

V E U X T C E D 

A N T Z E M Y G 

B T E L R K A O 

A J R A T V B N 

L E A R N O L D 

A S P A K A M P 

R T M U W A Y B 

M A N A I S Z C 

J I N G F Q X A 

K S T E F F I E 

G L O M N O P C 

V U T S R Q A B 

W G H Z V X Y Z 
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Kenmerk: 20180704 

 

Datum: 10 augustus 2018 

 

 

Betreft: Aanvraag bouwvergunning 

 

Beste heer D. Dump, 

 

Op 17 juni jl. heeft u bij het gemeente loket van de gemeente Oosterhout een bouwvergunning aangevraagd voor uw 

‘Ahoy a Lago’. Op de Pannenhuisstraat 12, 4911 BS in Den Hout bent u voornemens een geheel nieuw casino, met 

hotel en diverse horeca gelegenheden te bouwen. Het college van burgemeester en wethouder zijn van mening dat dit 

complex van grote toegevoegde waarde kan zijn voor onze gemeente. 

Middels deze brief wil ik u laten weten dat uw aanvraag van 17-6-2018 wordt goedgekeurd. U heeft toestemming van 

ons om te starten met de bouw per 20 augustus 2018. Onze algemene voorwaarde omtrent ‘nieuwbouw projecten’ 

zijn van toepassing. Deze vindt u op de website van de gemeente Oosterhout https://www.oosterhout.nl/. Ik 

attendeer u extra op de toegestane (ver)bouw- en klustijden in dit gebied; enkel op werkdagen van 08:00 uur tot 

20:00 uur, in verband met mogelijke overlast voor omwonenden en dieren in het aangrenzende bos. 

 

Hopend u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd, groet ik u vriendelijk, 

 

 

 

 

 

Marcel Fränzel 

Burgemeester gemeente Oosterhout 

 

 

 

https://www.oosterhout.nl/

