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Zomerkampkrant
 

 Junioren verhaal 
Robin Muts heeft hoofdrol in 
middeleeuws drama 

 Senioren dagboek 
Per dag bij gehouden door onze 
senioren 

 Kamplied 
Dit jaar een lied geschreven door 
Wais, Marijke, Karin, Irene, Birgit 
en Jolanda over de Senioren 
leiding. 

 Redactioneel 
Iedereen bedankt voor zijn of haar 
bijdrage, graag tot het volgende 
GHZV-Kamp 

 
Het Gereformeerd Hervormd 
zomerkamp Voorburg heeft 
wederom een kampweek 
gehouden waarbij kinderen in de 
leeftijd van 8 tot en met 17 jaar 
samen een week vakantie 
houden. Een vakantieweek vol 
sport, spel, verhaal en boven al 
veel gezelligheid. Er zijn twee 
groepen kinderen. Een in de 
leeftijd van 8 tot en met twaalf en 
de ander van 13 tot en met 17 
jaar. Beiden groepen volgen een 
apart programma. Bij de oudere 
groep (de senioren) wordt veel 
gesport en gepraat, gelachen, 
maar ook toneel en spel in de 
bos. De special activity stond in 
het teken van paard rijden. Na 
afloop van de week hebben de 
deelnemers de leiding nog eens 
lekker in de maling genomen. 
Over iedere leider(-ster) is er een 
stukje gemaakt, waarin zijn of 
haar typische karaktertrekjes en 
gedragingen zijn weergegeven. 
Kortom humor! 
 
Bij de junioren is de rode draad 
een verhaal waarbij leiders een 
rol spelen. Het verhaal stond in 
het teken van de middeleeuwen 
en Robin Muts. Veel figuren 
hebben we kunnen ontmoeten 
en iedereen had zijn eigen 
verhaal. Er is geknutseld, 
gespeeld, gesport en er zijn veel 
spelletjes gespeeld zowel in het 
bos als in de speeltuin en in 
Loon op Zand. Spannende 
avondacts, dierengeluidenspel 
en zelfs een spooktocht! 
Spanning, gezelligheid, sport en 
spel, lekker eten en een hoop 
gelach. Kortom een geweldige 
kampweek. 
Verhaal junioren in het kort, 
geschreven door junioren 
deelnemers. 
Tom: Het was een leuk kamp. We 
zijn met de bus op zaterdag 
vertrokken naar het kamphuis. 
Toen we klaar waren met eten, 
gingen we naar het bos. Ene 
Marianne kwam ons halen om in 
het klooster te komen helpen. En 
dat was leuk. De zwarte ridder 
kwam met een document om met 
Marianne te trouwen. Het was in 
het jaar 1002. Maar we waren haar 
kwijt en toen we haar gevonden 
hadden waren we haar weer kwijt. 
En verder gebeurt er nog veel 
meer, lees maar verder.  
 

Eveline en Louise: Op zaterdag 
17 augustus kwamen we aan in 
Loon op Zand. We hebben onze 
spullen uitgepakt en we zijn met z’n 
allen het speeltuintje ingegaan. 
Daar hebben we te horen gekregen 
bij wie je in het groepje zat enzo. 
Opeens kwam er een vrouw de 
speeltuin inlopen. Zij vertelde dat 
ze Jonkvrouwe Marianne heette en 
uit 1002 kwam. Daar ging het niet 
zo geweldig goed. De leenheren 
pikten daar al het geld van de 
boeren af. En Marianne’s vader 
was op kruistocht en ze hebben al 
een tijdje niks meer van hem 
gehoord. Jonkvrouw Marianne was 
door tovenaars naar 2002 gestuurd 
om hulp te gaan halen. We hebben 
uiteindelijk een een of andere 
tijdlijn gevolgd en zijn zo in 1002 
terecht gekomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toen was Jonkvrouw Marianne ook 
opeens kwijt! De volgende dag 
kwam de Zwarte Ridder ons 
vertellen dat Marianne’s vader was 
omgekomen. Ook had hij een 
document bij zich waar op stond 
dat hij met Marianne mocht 
trouwen en alle landerijen van haar 
vader mocht hebben. We 
geloofden hem niet zo en we zijn 
een spel gaan doen om te 
controleren of het document echt 
is. De uitslag is nog niet bekend… 
De Zwarte Ridder wil vanavond 
met Marianne trouwen, maar zij is 
nog steeds zoek… We wachten 
af… 
Julia en Kiymet: Maandagmiddag 
hebben we sportmiddag gehad en 
alle spelen waren met water! Er 
waren wel 10 verschillende spelen. 
De groepjes waren met junioren en 
senioren door elkaar. ’s Avonds 
gingen we naar het bos. Toen werd 
het enge dierengeluidenspel 
gedaan om geld voor de boeren, 
die hun spullen waren gejat terug  

te verdienen. Na het spel werd 
Robin Muts ontvoerd. Iedereen 
schrok ervan. De ontvoerders wilde 
250 miljoen gulden hebben en dan 
zouden wij Robin Muts terug 
krijgen. De volgende ochtend 
gingen wij weer naar het bos en 
moesten wij een spel doen om 
spullen voor de ontvoerders van 
Robin Muts te kopen. Daarna 
kregen wij Robin Muts terug.  
 
Rico en Ruben: Dinsdagochtend, 
de ontvoerders hadden 250 miljoen 
gulden gevraagd voor Robin Muts. 
Dus gingen we ’s ochtends geld 
brengen (te weinig). Toen moesten 
we ook nog spullen voor ze gaan 
verzamelen. Toen gingen we 
tussen de middag eten. 
Zoë: Dinsdag hebben we het 
tijtboerenspel gespeeld, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 we zijn ook weer naar 2002 
gegaan om de jonkvrouw te 
zoeken. De Zwarte Ridder en 
Maarianen zijn getrouwt. We 
hebben het documentenspel 
gedaan, een lietje gezongen en 
naar bed gegaan. 
 
Annelot: Woensdagmiddag 
hebben we een heel leuk gedaan 
en dat heet: “Tijd boeren”. Wand 
we moesden een jonkvrouw 
zoeken wand die ging trouwen!!! 
Het spel houd in dat je vraagen 
 

moet beantwoorden en dan krijg je 
een kaart en die moet je naar 
posten brengen, maar er waaren 
ook boeren en die konden je tikken 
wand als je laager dan een boer 
hebt dan moest je die inleveren en 
opnieuw beginnen! 
 
Thijmen: Beste kampkrantlezers, 
we moesten donderdag de 
stiefmoeder van de jonkvrouw 
pakken, omdat die een amulet had 
waarmee je de magt kon pakken.  
 
Wij moesten dat voorkomen, dus 
moesten wij een grote spiegel 
bouwen. Julia moest voor het 
spiegelbild spelen en die heeft toen 
het amulet afgepakt. De 
stiefmoeder was toen weer 
gewoon, want die amulet nam haar 
in beslag. 
 
Mira: Hoi allemaal, het is nu 
donderdag middag en we hebben 
net een luxe lunch gehad. Het was 
heel erg lekker. Zaterdag kwam er 
een jonkvrouw langs en daarvan 
moesten we naar haar tijd (1002). 
Daar moesten we de boeren 
helpen en nog veel meer. Ook 
hebben we sportmiddag gehad. 
Dat was best leuk hoor! Ik zat 
lekker bij Eva en Jasmijn is ook wel 
tof, zij zitten bij de senioren. Verder 
heb ik nog veel nieuwe kids leren 
kennen, waarmee we veel leuke 
dingen deden! Zoals een 
weddenschap dat alle meiden van 
de slaapzaal 2 uur lang moesten 
keten en dat we dan in het dorp 
een ijsje zouden krijgen. 
 
Wat we verder nog kwijt willen : 
 
Hallo allemaal, weet je dat het hier 
heel leuk is? We gaan hier eerst 
douchen, dan gaan we eten, dan 
gaan we spelen en dan gaan we 
naar het bos, terug naar 1002!!! 
Daarna avondeten en dan weer 
slapen en dan begint het weer 
opnieuw. Wisje dat je Schips 
schoenehoop ook kan doen met de 
sokken op de grond in de 
juniorenslaapzaal? 
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 Wist u dat... 

 
 We dit jaar voor het eerst in ruim 20 jaar echte regen hebben gezien 

op kamp…. 
 Folkert moet worden overgehaald om volgend jaar weer mee te gaan 

met ons geweldige kamp …. 
 Liesbeth (keuken) een nieuwe baan en een nieuw  huis heeft en we 

haar met allebei heel veel plezier en geluk wensen…. 

De zwarte ridder en Jonkvrouwe Marianne worden in het echt 
verbonden. 



 
Vervolg van pagina - 1 

 
Wisje dat Maaike op een juffrouw 
van onze school lijkt? De lijding is 
ook heel aardig, vooral Jenefer!  
Groete Tayra. 
 
Hoi mensen die dit leze. Het is hier 
heel lollig. Vooral de lijding. Ik 
(Ymke), Mira, Susan, Romy, Eef, 
Louise hebben MARJA! 
Jeeeeeeeee! Ik heb veel nieuwe, 
aardige, liefe, veel wetent over 
e.j.w.! Vriendinne Eva, Jasmijn, 
Fleur, Sassika en Charlotte. Dit 
was het 
 –xxx- Dikke zoen, Ymke. 
 
Beste kampkrantlezers, gaan jullie 
mee naar kamp? Als je nog niet 
mee gaat, vraag ik jullie om mee te 
gaan. We gaan lekker naar het 
bos. We zijn ook naar het jaar 1002 
gegaan, lekker gegeten en de 
volgende dag weer verder. Dus 
kom mee volgend jaar!  
Shorab. 

 
 
Beste Kampkrant, dit kamp is het 
eerste dat regen heeft gehad. Dat 
was wel jammer, maar dat bederft 
de pret niet!!! De leiding is erg 
aardig, maar ook wel erg streng. 
De oudste junioren mochten mee 
met de senioren…maar dat ging 
door de regen niet door…tenminste 
tot nu toe niet, misschien vandaag 
of morgen.  
Bart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo, ik vind het erg leuk hier, 
alleen zijn de kinderen niet 
allemaal eve aardig en de lijding is 
wel erg lief. En er is een 
reusachtige speeltuin en je moet 
doechen en we hebben heel het 
kamp spelletjes gedaan.  
Ayres. 

 
Wist je dat de leiding iedereen aan 
elkaar koppelt? (zonder dat ze het 
weten) 
Wist je dat Ymke zowat heel haar 
kamer had meegenomen? 
(namelijk een klamboe, een poef 
en slingers) 
Wist je dat dit het laatste 
wistjedatje van ons was? (we 
weten er namelijk niet meer) 
Eveline en Louise. 

BIJBELS THEMA 
 
Het bijbels thema gaat over Mozes 
en hoe hij vluchtte uit Egypte. Het 
ging over Mozes die in een biezen 
mandje werd gelegd en dat de 
prinses hem vond. En Mozes een 
Egyptische soldaat doodsloeg en 
dat hij daardoor vluchtte uit Egypte. 
 
Ook hebben de kinderen hun eigen 
wetten opgesteld van wat wel en 
niet mag. Denis wilde deze wel 
graag in de kampkrant laten 
plaatsen en heeft de volgende tien 
wetten/regels bedacht: 
1. Niet jatten; 
2. Niet plagen; 
3. Niet vechten; 
4. Goed luisteren; 
5. Niet schelden; 
6. Niet schoppen; 
7. Wij mogen buiten spelen; 
8. Wij mogen kletsen; 
9. Sluit niemand buiten; 
10. Gezellig spelen buiten. 
 
MOPPEN 
 

 Wat is een pater die het met 
een non doet?  (een pater op 
non-aktief) 

 Wat is het toppunt van herfst? 
(als je ’s morgens wakker 
wordt en je eikel ligt naast je 
bed)  

 Het heeft 50 tanden en houd 
een verschrikkelijk monster 
tegen? (je gulp) Wesley 

 
Seniorendagboek… 
Zaterdag 17-8: 
We kwamen om half drie. Toen 
gingen we naar onze kamers en 
toen gingen we onze bedden 
opmaken en daarna gingen we 
basketballen en voetballen. We 
gingen om zes uur eten. We 
atenmacaroni met sla en als toetje 
vla met vruchten. ’s Avonds 
moesten we eerst corvee doen. 
Afwassen en WC schoonmaken. 
Toen gingen we een kopje thee 
drinken. Daarna gingen we Big 
Brother de battle doen, we werden 
in twee theams verdeeld. We 
moesten eerst vrouwen sjouwen. 
Dat was heel zwaar. Het thaem wat 
gewonnen had mocht lekker binnen 
zitten (kreeg drinken en chips) en 
het verliezende theam moest op de 
grond zitten. We moesten 
topografie doen en handje drukken 
wie er naar binnen mocht. We 
moesten hoofdrekenen en politiek 
vragen. Toen gingen we batlle 
doen van een kabelbaan in het 
donker en wie het snelste tijd had 
mocht naar binnen. Toen gingen 
we een soort hints doen en toen 
was de strijd tegen de twee teams 
we gingen touwtje trekken en kijken 
wie er de winnaar was en dat was 
team 1 had gewonnen. We hadden 
nog een half uur en toen moesten 
we slapen….. 
Saskia 
 
Zondag 18-8: 
Na het ontbijt begon om 10.00 uur 
de kerkdienst. Tijdens deze dienst 
vertelde Ruud ons over Mozes. We 
kregen een soort Quiz. Als je alle 
antwoorden goed had dan ben je 

een goede leider. Na afloop werd 
de klok een uur teruggezet. Hierna 
hadden we een uurtje vrij. We 
werden in sportkleren op het veld 
verwacht. De groep werd in tweeën 
verdeeld. Groep 1 ging eerst 
basketballen en voetballen (in de 
brandende zon…). Fabien leerde 
groep 2 hoe een kompas werkt. 
Toen deze groep dat snapte 
wisselden we. Toen de junioren 
terugkwamen v/h bos gingen we 
lunchen. Na de lunch deden we het 
spel ‘lets dance’. We hadden 4 
groepen van 5 mensen. Elke groep 
moest een dans verzinnen en 
daarna opvoeren. Je mocht niet 
zelf zomaar een dansstijl 
verzinnen. Er was : 
Hiphop/Breakdance, Latin, Line-
dance en Rock ’n Roll. De Rock ’n 
roll groep had gewonnen. Het 2e 
deel van het spel was weer op het 
veld. Er waren “artiesten” en 
“liedjes”. Dmv een tik-spel moest je 
als lied zijnde de goede artiest erbij 
zoeken. Tot aan het avondeten 
hadden we rust. Vandaag aten we 
“hele lekkere” pannekoeken:met 
rozijnen, appel of spek. 

 
De pannekoeken smaakten weer 
opperbest dit jaar 
 

Toen begonnen de corvee’s. Even 
wat koffie en thee drinken en ons 
klaarmaken voor het nachtspel in 
het bos. Met behulp van een 
kompas moesten we bepaalde 
plekken in het bos zoeken waar 
kaartjes lagen met punten erop. 
Dankzij Wais heeft onze groep de 
meeste punten behaald en 
gewonnen !!! 
Tot morgen…….. 
Wais & Irene 
 
Maandag 19-8: 
We begonnen vandaag om 10 uur 
met het bijbels thema (BT). Eerst 
kregen we weer een stukje over 
Mozes te horen. Hierna werden we 
verdeeld in groepjes om met elkaar 
te praten. Het ging over vertrouwen 
in elkaar en verantwoordelijkheid 
nemen. Aan het eind van de 
ochtend gingen we naar het bos. 
De groep werd in tweeën verdeeld. 
De ene helft moest tikken en de 
andere helft moest zorgen dat de 
kaartjes v/d windrichtingen bij de 
juiste post kwamen. Het was een 
erg leuk spel, totdat Jurian viel en 
Irene over hem heen en daardoor 
haar enkelbanden erg  

Leuk hoor zo’n spel in het bos, je 
wordt er alleen wat lui van….. 

beschadigde. Zij ging met Jan en 
Maura naar het ziekenhuis en de 
anderen gingen nog een spel in het 
bos doen. En daarna hebben we 
nog een spel (bedacht door 
Fabian)in het zand gedaan 
worstelen. Na de lunch begon de 
jaarlijkse sportdagmet Junioren en 
Senioren. Gelukkig was het lekker 
warm weer want het draaide 
allemaal om water. Iedereen had 
na deze zwetende middag ook 
gelijk een douche gehad met het 
watergevecht. 

 
Na een zwetende sportdag, 
gezellig douchen ??? 
 
 ’s Avonds kregen we nasi, met een 
lekker sate-tje en véééél 
pindasaus. Vanavond waren we 
niet naar het bos gegaan maar 
deden een grote quiz. Daar hebben 
we heel erg gelachen om de rare 
vragen (met nog raardere 
antwoorden) en de moelijk 
uitbeeldende spreekwoorden bij 
hints. Omdat hij echt heel groot 
was gingen we na afloop gelijk 
maar slapen. Irene & Delkash 
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Wist u dat: 
 Rozengeur en wodkalime met hints heeeeel 

makkelijk is uit te beelden?  
 Dat het uitbeelden van een aap een stuk moeilijker 

is?  
 Fleur heel goed afwasteilen kan legen?  
 Het op een toneel veel lekkerder slaapt dan gewoon 

in bed?  
 Een windhoos met regen best spannend is?  
 Zwemmen daarom gewoon op het terrein kan? 
 Died verse sinaasappelsap errug lekker vond ’s 

morgens? 



Dinsdag 20-8: 
We stonden net als gewoonlijk 
gezellig op, en gingen ontbijten. 
Zoals gewoonlijk werd er een 
stukje van het verhaal verteld van 
Mozes. Daar gingen we weer over 
praten in een groep. Het spel wat 
we daarna deden was heel leuk 
(het smokkelspel). Bij dit onwijs 
leuke spel had iedereen het naar 
zijn zin. Het middageten smaakte 
goed. Hierna gingen we omkleden 
om naar het bos te gaan. 
Eenmaal in het bos werd de lucht 
heel donker, en het begon te 
waaien, en ineens keihard te 
regenen en hagelen. Iedereen 
moest het bos uit rennen en 
kwamen zeiknat aan bij de 
accommodatie. ’s Avonds smaakte 
het eten wederom goed. We 
maakten die avond drie groepen, 
die apart een toneelstukje 
opvoerde. Deze waren allemaal 
heel goed. Hierna ging iedereen 
slapen…… 
Florian 
 
  

Woendag 21-8: 
Het was weer vroeg in de morgen 
natuurlijk en we hadden er 
natuurlijk weer heel veel zin in !! In 
de ochtend BT over Mozes en 
leiderschap en vertrouwen. In de 
middag het humorspel met de vele 
5 gemaakte leuke lachen na dit 
alles te hebben gedaan en na het 
avondeten gingen we lampionen 
makendie wij mee moesten nemen 
op de dropping,  na ongeveer drie 
uur lopen stond de leiding ons op 
te wachten die te moe was om mee 
te lopen? Kregen we soep en 
konden we lekker optijd naar bed 
om een uurtje of 4 maar net als 
normaal was het weer erg te gek 
met de leuke leiding die meeging ! 
En toen begon de volgende 
ochtend donderdagochtend……. 
Veel liefs Bir 
 
 

Donderdag 22-8: 
Dondag is er bij de senioren altijd 
een special actifity. Deze keer zijn 
we gaan paardrijden. Tenminste 
we zaten op een paard en die zat 
vast aan een kar. En zo liepen we 
gezellig door het bos en de duinen. 
Het was helaas niet erg warm 
weer;veel bewolking en af en toe 
een druppel. 
Hierdoor gingen we ’s middags 
maar niet naar een meertje. Toen 
hebben we dus maar de grote quiz 
afgemaakt. Vanavond aten we chili 
qongarne (uit de bak). Na de koffie 
deden we weer een binnenspel. Dit 
spel bestond uit 6 onderdelen : 
 
1. Opzoeken in een atlas 
2. Wiskunde 
3. Spreekwoorden afmaken 
4. 4 op een rij 
5. Rebus maken 
6. Noem 5 dingen van een bepaald 
onderwerp (rijtjesvragen). 
Tussen de onderdelen door moest 
er steedsiemand weg om een 
opdracht uit te voeren. Tijdens dat 
kregen we een aanwijzing voor het 
woord dat je moest raden. Degene 
die het eerste alles had gedaan en 
het woord had, had gewonnen. A 
dit spel ging iedereen zich klaar 
maken voor een spooktocht. De 
oudste junioren ook mee. Om een 
beetje in de stemming te komen 
vertelde Fabian een eng verhaal, 
dat waargebeurd was. Toen gingen 
ze per twee het bos in. Gelukkig is 
iedereen er levend uitgekomen. 
Rond 2 uur waren we weer bij het 
kamphuis….. 
Irene & Birgit 

Vrijdag 23-8: 
De een naar laatste dag alweer….. 
Volgende traditie, de dag om naar 
het dorp te gaan. We mochten een 
uurtje langer op bed blijven 
vandaag. Hierdoor waren de 
laatste mensen pas om 14:30 uur 
in Waalwijk. Veel mensen hebben 
dingen gekocht, andere zijn 
gewoon op een terras gaan zitten. 
Vandaag aten we gewoon brood 
omdat veel mensen al wat in het 
dorp hadden gegeten. Om  
ongeveer half 12 begon voor ons 
de bonte avond. Eerst was er een 
modeshow, waarin sport en 
zomerkleding werden geshowed. 
Hierna kwam een 
toneelstukje:liefde op het eerste 
geziht. Als derde waren er 4 
swingende meiden die een dansje 
deden op ‘get the party started’ van 
Pink. Zij werden gevolgd door een 
act van Jasmijn die Linda voor gek 
wilde zetten. Als 5e was de leiding 
aan de beurt Zij deden allerlei 
kleine stukjes van liedjes. Als 
laatste kwam er een toneelstuk 
waarin de week herhaald en de 
leiding een beetje voor schut werd 
gezet. 
Het is nu bijna 4 uur ’s ochtends. 
Dus over 8 uurtjes moeten we weer 
afscheid nemen van elkaar…. 
 
Irene & Eva 

 
 
 
Kamplied 2002, door : Wais, Marijke, Irene, Jolanda, Karin en Birgit 
 
Kamp, kamp, we willen kamp 
Het mooiste dat bestaat 
Kamp, kamp, we willen kamp 
Het houdt je van de straat 
GHZV, de leiding en de rest 
De senioren zijn het, de senioren zijn het 
De senioren zijn het best 
 
Het is een Died 
Die je normaal alleen in sprookjes ziet 
Het is een Died 
Die wordt bezongen in het mooiste lied, 
Het is een Died waarvan je dacht dat je hem 
Nooit meer krijgen zou 
Want ons allerliefste Died is aan de vrouw Whohowhohow 
 
Loes is ons leven 
Geluk en verdriet 
Ze is hier gebleven, zoals je ziet 
Wij zijn gelukkig en hebben geen spijt 
Want iedereen weet het en dus vergeet niet 
Marloesje's een briljante meid 
 
Bram kan z'n eigen regels maken en bepalen 
Daarin is hij vrij 
Zijn spel begint, nadat wij hebben toegegeven 
En dan is hij blij 
Hij is erg tof en in voor grapjes 
Met iedereen 
Gelijk aan onze Bram is er geen één 
 
Maura heeft woorden, zonder woorden 
En ze leest al onze ergernissen 
En naar onze gedachten 
Hoeft zij allang niet meer te gissen 
Ze is heel tof, en blij, soms gek 
Is altijd in voor een goed gesprek 
Zij kan ons heel veel leren 
Dat gaan wij later ook proberen 

Er was een donder, een bliksem 
Een slag toen 'k Fabian zag 
Hij is sportief en errûg lekker 
En heeft een mooie lach 
Ik geef ons over, hij heeft ons 
Verzetten heeft geen zin 
'T is alleen jammer, en zonde 
Want hij heeft al een vriendin 
 

 
Jammer voor de meiden, Fabian zier er gelukkig uit met Linda 
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Fluiten voor het eten wordt echt door iedereen op prijs gesteld…. 
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Hij is onze Jan 
Hij staat nu voor ons klaar 
Hij is geen junior 
Maar senior dit jaar 
En dat was een goede keus, 
Soms zijn wij heel erg maf 
En vaker ook wel druk 
Maar hij zei dat, dat niet gaf 
Hij is onze Jan 
 
Hoe vertel je Linda 
Dat dit kamp is afgelopen 
Dat het weer een jaar gaat duren 
Voordat zij ons weer eens ziet 
 

Hoe vertel je Lin 
Dat het einde al in zicht komt 
En het kamp dat wij hier hadden 
Als een slot verdwijnt 
Dit was het kamp 
 
Kamp, kamp, we willen kamp 
Het mooiste dat bestaat 
Kamp, kamp, we willen kamp 
Het houdt je van de straat 
GHZV, de leiding en de rest 
De senioren zijn het, de senioren zijn het 
De senioren zijn het best 
 

 
 
Nog enkele gedenkwaardige momenten…. 
 
 

 
Enkelen van de juniorenleiding…. 
 
 
 
 
 
 

 
Hoe bedoel je regenbuitje ??? 
 

 
De luxe lunch is elk jaar weer een happening, mogelijk 
gemaakt door onze vrienden van de keuken…. Bedankt 
weer !!!!! 
 
 
 
 
Wij willen iedereen bedanken voor een geweldige week in 
Loon op Zand !!!!! 
 
Graag zien we jullie volgend jaar weer terug !!! 
 
Junioren- en Senioren leiding 
GHZV 

 
 
 
Vergeet de rest van de foto’s niet te bekijken op de website : 
 

WWW. STARTPAGE.NU/OTHERS 


