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Het Oosterhoutsche Handelsblad 
 

Redactioneel: 

 

Dit jaar is er op kamp weer flink 

gesport, spellen gespeeld, 

boswandelingen gemaakt en 

vooral zeedieren gered!  De 

junioren hebben veel zeedieren 

gered en de senioren hebben 

gereisd door de tijd. Een topweek 

om op terug te kijken. Dit jaar 

hebben we helaas afscheid 

moeten nemen van Akira, Naomi, 

Pepijn, Muza en Merle. Na vele 

geweldige kampjaren zullen zij 

flink worden gemist. Verder heeft 

de luxe lunch een bijzondere 

wending gekregen dit jaar. De 

junioren en de senioren hebben 

dit jaar namelijk niet apart 

geluncht wat normaal wel het 

geval is bij de luxe lunch! Vanuit 

de redactie kan worden gezegd 

dat dit als zeer positief is ervaren. 

De keukenleiding heeft zich 

hiervoor flink ingespannen en dat 

was te proeven! Het menu 

bestond uit een mooi versierd 

buffet inhoudende verse sappen, 

hamburgers, ambachtelijk 

salades en heerlijk broodjes. 

Chapeau voor onze keukenploeg: 

Suzanne, Vincent, Ruben, Thijs 

en Nicolette!  

 

 

Het viel de redactie op dat de 

senioren dit jaar kunnen worden 

beschouwd als beeldende 

kunstenaars. Zij hebben namelijk 

prachtige figuren gemaakt van 

oude cd-roms zoals een toekan 

en flesje. Verder hebben de 

junioren zich keihard ingezet 

voor het milieu. Zij hebben het 

bos ontdaan van allerlei soorten 

afval, er zijn kranten gerecycled 

en alles nog gescheiden ook! 

Door al deze activiteiten hebben 

de junioren een heel volk gered. 

Wie dat zijn en waarom zal een 

groot geheim blijven. 

Geplastificeerd 

Oosterhout 

voorkomen! 
In het kampjaar 2019 is door de 

junioren met name aandacht 

besteed aan het plaatselijk 

milieu. De junioren hebben 

keihard gestreden om het milieu 

aan te pakken. Uit onderzoek van 

het Centraal Bureau voor 

Statistieken (hierna: CBS) blijkt 

dat na de kampweek het plastic 

en ander milieuvervuilend 

materiaal in de bossen en 

wateren van Oosterhout met 

85,6% is verminderd. Vanuit de 

redactie is opgemerkt dat dit een 

ongekend resultaat is, maar we 

zijn er nog niet. Het gaat er in 

ieder geval om dat de inwoners 

van Oosterhout milieubewuster 

zijn gaan leven door de acties van 

de junioren en de 

milieuactivisten. Wie deze 

milieuactivisten zijn, waar ze 

precies vandaan komen en wat ze 

doen is tot op heden niet bekend. 

“Het waren vreemdelingen die 

ons groene hart sneller lieten 

kloppen”, aldus een inwoner van 

Oosterhout. Het is nu zaak om de 

plastic soep en ander afval uit de 

natuur te houden. 
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Een keek op de 

week van de 

junioren: 

 

 

Door Thanisha: De GHZV kamp 

was heel leuk. We vonden 

allemaal mensen van Atlantis. 

Ik vond ze heel rare, maar ik 

vond de bosspelen heel leuk 

waar we geld en goude spullen 

moeten verzamelen voor Ursla. 

Op donderdagnact ginnen we 

zoeken naar Ursla. Het was 

heel enge nacht bij de Put van 

Karon. Er waren veel mensen 

met maskers die ons bang 

maakt maar we vonden Ursla 

met Aal Capone. Hij geloofde in 

Atlantis mensen zei dat hij gek 

was dus zat hij opgesloten. 

Ellen één van de Atlantis zei dat 

Boris mee moest uiteindelijk 

blijft Ellen de vis bij Boris en de 

andere gingen terug naar 

Atlantis. 

Eind goed. 

 

Kamplied senioren: 

(op de melodie van “Ik leef niet 

meer voor jou” van Marco 

Borsato) 

Wat moet ik zonder jou 

Pepijn, Akira, Musa 

Merle, Naomie 

We moeten zonder jullie 

Het waren hele leuke jaren 

De herinnering bewaar je 

Het is nu tijd je weg te sturen 

Wat moet ik zonder jou 

We gaan wel door met jou 

Want met jullie was het lachen 

Spooktocht, sport en spel 

Op jou moesten we wachten 

’s Nachts was je niet te stoppen 

Onze nachtrust naar de knoppen 

Toch zijn wij ook niet te stoppen 

Want wij gaan door met jou! 

 

’s Nachts was je niet te stoppen 

Onze nachtrust naar de knoppen 

Toch zijn wij ook niet te stoppen 

Want wij gaan door met jou! 

 

Kom volgend jaar maar terug 

Je kent hier zoveel mensen 

Je bent hier nooit alleen 

Dus wat wil je nog wensen 

Je telefoon werd ingenomen 

Zodat je lekker door kon dromen 

En we elkaar weer tegenkomen 

Want wij gaan door met jou! 

 

’T Is voorbij! 

Ja voorbij! 

Voor jou! 

Niet voor mij! 

’T is voorbij! 

 

Keek op de 
week voor de 
senioren!  
Voor de senioren was het thema 
dit jaar: de tijdmachine! Op 
zaterdag stond de jaren 30’ 
centraal tot en met de vrijdag 
waar de jaren 00’ onder de 
aandacht is gebracht. Op de 
zaterdag hebben de senioren met 
elkaar kennisgemaakt door 
middel van mode uit de jaren 30’. 
Op zondag is de heftige slag op ’t 
Zaailand, beter bekent als 
Kneppelfreed, nagespeeld. Wat 
dat is? Advies van de redactie om 
het te googlen. Op maandag is er 
flink gezongen door de senioren 
en zijn er spreekwoorden 
uitgebeeld en figuren getekend. 
De special activity bestond dit 
jaar uit boerengolf. Dit is een 
vorm van golven met een kleine 

voetbal als golfbal een golfstick 
bestaande uit een stok met een 
kleine klomp. De dinsdag stond 
onder andere in het teken van de 
afhaalchinees. In de jaren 70 
werd namelijk nog flink chinees 
eten afgehaald! Woensdag werd 
in de avond jenga gespeeld met 
bananendozen waarbij team 
zwart uitblonk! Op de donderdag 
zijn de senioren in de huid 
gekropen van een 
beurshandelaar en werd er 
geïnvesteerd in grote 
hoeveelheden aandelen. De 
spooktocht die avond was heel 
spannend en gierde de 
zenuwscheetjes door het bos 
heen! De bonte avond was als 
vanouds weer zeer bont. Er was 
een datingshow tot en met een 
prachtig gitaaroptreden. Helaas 
ging de week snel voorbij en 
moesten de senioren, na de 
leukste week van het jaar, weer 
naar huis.  
 

 

 

 

 

Kamplied junioren: 
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(op de melodie van Fiederel del 

del.) 

We gingen weer op kamp dit jaar. 

Wat waren die Atlanten raar. 

 

Fiederel del del, fiederel del del, 

fiederel del del del del. 

 

Het kamp is nu toch echt voorbij. 

Dat geldt voor jou en ook voor 

mij. 

 

Guus en Mees, Felix en Puck. 

Die krijg je met de afwas niet 

stuk. 

 

Harry heeft een slimme kop. 

Hij lost zelf alle puzzels op. 

 

Amber en Emma lopen dansend 

rond. 

Ze oefenen al maanden voor de 

bonte avond. 

 

Valérie slaapt soms op de grond. 

En overdag speelt zij als hond. 

 

Nicky lijkt soms al een man. 

Die iedereen goed troosten kan. 

 

Mila is voor ’t eerst dit jaar. 

En is hopelijk nog lang niet 

klaar. 

 

En Stijn die is ons pindakind. 

Die nat worden vervelend vindt. 

 

En Lucas is een kleine baas. 

Hij is alleen niet snel helaas 😉 

 

Die Roxy houdt niet van opstaan. 

Nu kan ze niet naar haar 

hamster gaan. 

 

Zoë kwam hier met z’n twee. 

Gelukkig ging zij niet met d’r 

ouders mee. 

 

Die Merel is zo super fijn. 

Ze kan alleen maar vrolijk zijn. 

 

Tho(mas) en Steef hadden heel 

veel zin. 

Zij schreven zich als eerste in. 

 

Helene doet echt heel leuk mee. 

Dit was haar eerste GHZV 

 

Nature helpt de keuken graag. 

Hij heeft altijd nog wel een vraag. 

  

Eddie weet wat ruilen is. 

Die lampen zijn dus echt niet 

mis. 

 

Niels die kwam uit Duitsland 

terug. 

Hij wende hier wel heel erg vlug. 

 

Judith vond het heel erg fijn. 

Dat Helene er bij kon zijn. 

 

Dat Hanga en Márton hier zijn. 

Dat vinden wij echt reuze fijn. 

 

Tanisha heeft erg vrolijk haar. 

En staat voor haar vriendinnen 

klaar. 

 

Diede heeft een groot blauw oog. 

Omdat Helene naar achter boog. 

 

Stan en Tijs spelen heel fijn. 

Dat komt omdat ze neefjes zijn.  

 

Leonora en Emitis 

Die zijn van kletsen echt niet 

vies. 

 

Kiana kwam alleen hier aan. 

Nu laten wij haar nooit meer 

gaan. 

 

Elisa is zo super stil. 

Ze zegt nooit dat ze aandacht wil. 

 

Anne is een voetbalheld. 

Ze slaapt het liefste op het veld. 

 

Doortje is een leuke meid.  

We willen haar nu niet meer 

kwijt. 

 

Mette was weer mee dit jaar. 

Als junior is zijn nu klaar. 

 

Hannah is voor niemand bang. 

Ze kent het kamp een paar jaar 

lang. 

 

Kamp is weer voorbij dit jaar. 

Dan zien we jullie volgend jaar.  

 

Fiederel del del, fiederel del del, 

fiederel del del del del. 

 

 

 
 

 
 

 

Roddel & 
Achter klap 
  
Oosterhout 17 augustus 2019. 
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.  

 
 

 

 
 

Wist je datjes:  
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- GHZV staat voor: 

Gereformeerd, Hervormd, 

Zomerkamp, Voorburg? 

- Het kamp ook dit jaar weer 

een week vol met 

spannende, leuke en actieve 

elementen was? 

- De junioren en de senioren 

tijdens de sportdag, maar 

natuurlijk ook tijdens vele 

andere activiteiten, gezellig 

samen actief zijn? 

- Victor goed kampliedjes kan 

spelen op de piano? 

- Hij dit jaar werd bijgestaan 

door Domonkos? 

- Er dit jaar maar liefst 4 

tweelingen mee waren? 

- Er helaas een bus met pech 

was? 

- Seniorenleiding Jeroen ook 

dit jaar weer walkie talkies 

voor de leiding had 

geregeld? 

- Er ook junioren waren met 

walkie talkies, zij gingen 

inbreken op de kanalen van 

de seniorenleiding? 

- We dit jaar bijna teekvrij, op 

drie na, zijn gebleven? 

- We dit jaar maar een jarige 

hadden? 

- Het Valérie was die een 

extra kaarsje mocht 

uitblazen? 

- Thijmen mooie sokken 

heeft? 

- De oudste senioren die 

afscheid hebben genomen 

kamp heel erg gaan missen 

en erg balen dat ze zich niet 

meer mee mogen? 

- Dat de luxe lunch om te 

smikkelen was? 

- Thijmen en Bart de grootste 

roddelaars zijn? 

- Dat bijna alle junioren de 

pannenkoeken het lekkerste 

gerecht vinden? 

- 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 2020

Tot volgend jaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ghzv.nl/
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Spooktocht, Atlantis, GHZV, Sterre, Sportdag, Waterspel, Bosspel, Brabant, Ahoy, Kamp, 

Zomer. 

 

 

Q W E Z O M E R T Y U 

S I S O P S A S B V F 

P D I F G P H J R K L 

O Z T X C O V B A N M 

R Q N W E O R T B Y U 

T I A O P K K A A B S 

D D L F G T A H N O J 

A K T L Z O M X T S C 

G V A B N C P M Q S W 

E R T Y G H Z V U P I 

O P A S S T E R R E D 

F G A H O Y H J K L Z 

W A T E R S P E L X C 
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Door Kwalbert Verlinde 

Zondagmiddag 18 augustus in het 

Oosterhoutse bos. Een groep 

kinderen en “milieu-activisten” was 

druk bezig met het opruimen en 

schoonmaken van het bos. Deze 

ludieke activiteit vroeg om nadere 

inspectie en na uitvoerig gevraag 

kwam los dat er het idee was 

ontstaan dat er teveel zwerfafval 

aanwezig is. Dit bizarre nieuws 

leidde tot het vastleggen van deze 

activiteit op foto’s. Bij nadere 

inspectie van die foto’s bleek echter 

 

 

iets veel bijzonderders aan 

de hand te zijn! Een kieuw 

was gespot in de nek van 

een van de “milieu-

activisten”! Dit fenomeen 

vraagt om nadere 

toelichting en onderzoek. 

Het is de taak van deze 

verslaggever om dit verhaal 

uit de water te trekken en 

de vis te laten spartelen! U 

hoort spoedig meer 

informatie over dit 

bijzondere verhaal.  

 Door Kwalbert Verlinde Zondagavond 18 augustus bij de Oosterhoutse gevangenis. Chaos en crisis is er aanwezig bij de 

gevangenis van Oosterhout. De sirenes waren van verre te horen en trokken ook de nieuwsgierigheid van deze verslaggever. Bij 

aankomst bleek alle toegang afgezet en mocht niemand binnen een straal van 100 meter bij de gevangenis komen. 7 politie-

auto’s en zelfs een legertruc waren te zien. De eerste poging tot toegang liep uit op niks, de bewakers waren keihard en 

weigerde om toegang te verlenen of om nadere informatie te verstrekken. Na de zesde poging werd de adjudant van de 

gevangenis gehaald en groeide de hoop op toelichting. Na een lange ondervraging waarbij veel niet werd verteld, werd wel 

duidelijk dat de reden voor alle commotie een ontsnapping is! Wie, hoe of wat werd niet nader toegelicht. Maar, zoals jullie 

kennen van deze verslaggever, alle geheimen worden onder de stenen vandaan getrokken!  

Op zaterdag 18 augustus is in de buurt van het 

Oosterhoutse bos een foto gemaakt  van een kieuw 
in de nek van een mens. Zijn er vermomde vissen 
onder de mensen? 

Vis op het droge? 

De foto kan het bewijs zijn voor vermaskerde vissen tussen 

de mensen.   

Lorem Ipsum In libris graecis 

appetere mea. At vim odio 

lorem omnes, pri id iuvaret 

partiendo. Vivendo 

menandri et sed. Lorem 

volumus blandit cu has.Sit 

cu alia porro fuisset. 

Vivamus tincidunt ligula sed 

quam. Curabitur 

ullamcorper nulla et odio. 

Donec id turpis. Donec 

imperdiet diam ac leo. 

In libris graecis appetere 

mea. At vim odio lorem 

omnes, pri id iuvaret 

partiendo. Vivendo 

menandri et sed. Lorem 

volumus blandit cu has.Sit 

cu alia porro fuisset.  

Ea pro natum invidunt 

repudiandae, his et facilisis 

vituperatoribus. Mei eu 

ubique altera senserit. 

Lorem Ipsum In libris graecis appetere mea. At vim odio 

lorem omnes, pri id iuvaret partiendo. Vivendo menandri 

et sed. Lorem volumus blandit cu has.Sit cu alia porro 

fuisset. Vivamus tincidunt ligula sed quam. Curabitur 

ullamcorper nulla et odio. Donec id turpis. Donec 

imperdiet diam ac leo. 

Nunc pellentesque aliquam magna. Suspendisse ultrices 

sodales orci. Vestibulum dolor dui, viverra sit amet, 

venenatis eu, volutpat vitae, massa. 

Gevangene ontsnapt uit 

gesticht Oosterhout 


