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Zomerkampkrant
 

 Junioren verhaal 
Circus strijkt neer in Eersel… 

 Senioren dagboek 
Per dag bij gehouden door onze 
senioren 

 Kamplied 
Dit jaar een lied geschreven door 
Jiska & Leandra over de Senioren 
leiding, uiteraard ook een lied door 
geschreven door de seniorenlijding 

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

 
Op zaterdag 2 augustus begon 
het grootte feest. Een nieuwe 
GHZV zomerkamp was 
aangebroken. Bij de bus werden 
daarbij ook nog alle junioren 
uitgenodigd voor een 
circusvoorstelling.  
Het feest kon niet op! s’Avonds 
vangt de circusvoorstelling aan, 
maar loopt halverwege spaak. 
Enkele artiesten lopen boos weg. 
Wij zijn helemaal verbaasd over 
wat er gebeurt. Met z’n allen 
bespreken we de geflopte 
voorstelling. Al gauw neemt de 
clown het voortouw en begint ons 
te vertellen over het wel en wee 
van de afgelopen tijd. De clown 
klaagt over de circusdirecteur. Er 
zijn veel regels en er wordt veel 
gemopperd. De artiesten vinden 
dat de directeur zich teveel met 
hun acts bemoeit. Zij willen hier zelf 
meer over te zeggen hebben.  
Bovendien heerst er onrust onder 
de artiesten. De dan opgekomen 
directeur vertelt ons dan dat er 
onlangs iemand ontslag heeft 
genomen, namelijk de 
slangenbezweerder. De directeur 
wil echter niet vertellen waarom de 
man is vertrokken. Na het pleidooi 
van de directeur vertrekt hij met de 
mededeling dat iedereen zich op 
moet maken voor de volgende 
voorstelling. De clown doet 
verbaasd en zegt dat de directeur 
een slechterik is. Het is niet meer 
gezellig in het circus vindt de 
clown. De clown vraagt ons om 
hulp en of ze de voorstelling mogen 
verplaatsen naar donderdagavond. 
We beloven de clown erover na te 
denken. 
De volgende dag besluiten we de 
clown te helpen. Deze begint naar 
verloop van tijd de directeur in een 
steeds kwader dag licht te stellen. 
Hij zou zelfs de slagenbezweerder 
hebben ontslagen! Om toch een zo 
eerlijk mogelijk beeld te krijgen van 
de twee besluiten we om een 
verkiezingsspel te doen. We spelen 
een soort “Wie van de drie”. De 
directeur, de clown en de vrouw 
met baard stellen zich beschikbaar. 
Naar aanleiding van dit spel 
besluiten we dat de clown mag 
blijven en dat de directeur moet 
vertrekken. Hij pakt zijn spullen en 
vertrekt. 
De directeur is weg en de clown 
neemt de leiding op zich. Hij speelt 
een klein beetje zielig spel om ons 
voor zich te winnen. Hij vraagt ons 
ook om samen met de kinderen 
een nieuwe voorstelling voor te 
bereiden. Maar daar hebben we  
 

materialen voor nodig. Die  we 
gaan verzamelen in het bos. Aan 
het eind van het spel komen we tot 
de conclusie dat er voor die acts 
nieuwe materialen nodig zijn. We 
hebben geld nodig om deze te 
kopen. Nu hebben we een 
probleem, we hebben wel geld 
maar dat ligt netjes in de circuskluis 
opgeborgen en de directeur is de 
enige die de code van de kluis 
weet.  
Nu de directeur weg is, moeten we 
op een andere manier aan die code 
zien te komen. We moeten dus een 
“Kraak de kluis spel” spelen. Maar 
omdat we allemaal honger hebben 
besluiten we eerst lekker te gaan 
eten. 
s’Avonds is er een programma 
gemaakt waarin de code van de 
kluis verscholen zit. De clown start 
de avond op, maar plotseling gaat 
zijn mobiele telefoon af. Deze heeft 
wel een heel bijzonder melodietje. 
De clown neemt op en loopt even 
weg, vervolgens vertelt hij dat hij 
direct weg moet en vraagt aan de 
kassadame’s of zij het roer over wil 
nemen. De clown spurt weg en hij 
komt de hele avond niet meer 
terug.  
 

 
 
We spelen het spel en vinden 
uiteindelijk de digitale cijfer code 
(4390 3508 oftewel  BOZE OGEN 
als je het blaadje 180 graden 
draait). We willen de kluis niet 
zonder de clown openen, dus we 
besluiten tot morgenochtend te 
wachten. 
De volgende ochtend komt de 
clown met een klein strikje op. Het 
valt ons direct op, omdat hij eerst 
een enorm groot exemplaar had. 
We willen hem uithoren over 
gisteravond, want wat is de reden 
dat hij zo plotseling weg moest en 
niet meer is teruggekomen? De 
clown doet hier erg vaag over en 
zegt niet te weten waar wij het over 
hebben. Hij is in slaap gevallen of 
zoiets. 
We vertellen hem vervolgens dat 
het ons gelukt is om de code van 
de kluis te kraken. We willen hem 
alleen samen met hem openen. Als 

we dat doen zien we tot onze 
verbazing dat de kluis leeg is! Er 
ligt alleen een klein muisje in. We 
hebben er flink de smoor in. Hoe 
komen we nu aan onze 
materialen? De acrobaat vertelt dat 
Bart Smit in het bos zijn magazijn 
heeft hier kunnen we bij uitstek 
onze materialen vandaan halen. 
s’ Avonds heeft de clown een 
ander jasje aan. We vragen hoe hij 
daaraan komt. De clown zegt dat 
hij dat niet weet. Uit zijn jaszak 
steekt een briefje met schetsje van 
het bos met duidelijk een 
plaatsaanduiding. Een van de 
artiesten weet ons te vertellen dat 
er op die plek in het bos een oude 
wijze (bedoeïen) woont. We gaan 
naar de plaats in het bos, omdat 
we besloten hebben die man maar 
eens om raad te vragen.  
Bij aankomst zien we een tent, een 
spijkerbed, een zwevend tapijt en 
horen een vaag muziekje dat lijkt 
op het telefoondeuntje. De 
spanning stijgt als we ook nog eens 
het gevoel krijgen dat er meer 
personen aanwezig zijn in het. De 
bedoeïen doet hele vage 
uitspraken waar we op dat moment 
weinig mee kunnen. Hij geeft ons 
na een vaag verhaal, tarotkaarten 
e.d. een fluit mee. Geen idee wat 
we daar mee moeten. Later in de 
week zal ons pas duidelijk worden 
wat de bedoeïen bedoeld en waar 
hij ons voor probeert te 
waarschuwen. Hij adviseert ons 
tenslotte iets te maken waarmee 
we ons gezicht, dus onze ziel mee 
kunnen beschermen zoals een 
masker bijvoorbeeld. Als we terug 
lopen naar het kamphuis zien we in 
de verte iemand over het bospad 
schieten en we horen weer dat 
vage melodietje. 
We hangen alle aanwijzingen op in 
het kamphuis (het gevonden 
muisje, het kaartje, de kluiscode, 
de fluit en de aanwijzing van de 
bedoeïen). Maar hoe moeten we 
nu verder? 
Dan komt Cobi de boswachter 
binnenlopen. In haar handen heeft 
zij een kledingstuk dat overduidelijk 
van de clown is geweest. De 
boswachter vertelt dat zij dit 
vannacht in het bos heeft 
gevonden. Zij vraagt of iemand van 
ons het soms is verloren. De clown, 
die nu een net circusjasje aanheeft, 
weet weer van niets. 
Uit het kledingstuk valt een briefje. 
Op dit briefje staan ook 
onduidelijke tekens. We willen niet 
weer naar de bedoeïen gaan. Die 
stond gisteren ook al niet te 
springen om ons te helpen.  

We willen het briefje ontcijferen en 
besluiten daarom een 
“ontcijferspel” te spelen. We vinden 
weer zo’n vage zin over een slang. 
We hangen de zin op bij de andere 
aanwijzingen. De aanwijzingen 
leveren echter nog niet veel op. We 
zitten echt even vast. Het enige 
redmiddel is de tip van de 
bedoeïenen: “We kunnen wel 
alvast maskers gipsen”. 

 
 
Het begint een beetje uit te sterven 
in het circus, want de ruziënde 
artiesten lopen stuk voor stuk weg 
van het circus. Het schijnt dat ze 
overlopen naar de directeur in het 
bos. De clown vindt, dat ze als ze 
het er niet mee eens zijn, dan maar 
moeten vertrekken. De overige 
artiesten zijn het hier niet mee 
eens.  
Later komen we een weggelopen 
artiest tegen, als we hem vragen 
wat hij hier doet, vertelt hij ons dat 
hij zich heeft herenigd met de 
directeur. Ook laat hij ontglippen 
dat er een geheime vergadering 
gaat komen en wel vanavond! 
Deze mogen we van hem 
bijwonen, maar de oude directeur 
mag absoluut niet weten dat wij er 
ook zijn. Ook moet het geheim 
blijven voor de clown. Op een 
afstand wonen we de vergadering 
bij. De directeur vergadert met 
meerdere overgelopen artiesten.  
Met een opdrachtenspel gaan we 
alle aanwijzingen bij elkaar 
optellen. Met deze aanwijzingen 
begint er een vermoeden te 
bestaan dat de slangenbezweerder 
wellicht meer weet van alle 
vreemde gebeurtenissen en de 
clown in zijn macht heeft. We 
stellen voor een plan te smeden 
om deze kerel te grazen te nemen. 
Ondertussen hebben we voldoende 
tijd om te genieten van het 
zelfgemaakte zwembad, omdat het 
wel 35 graden is. 
 
 
 
 
 
 

Vervolg op Blz - 2 



Vervolg van Blz - 1 
 
In de avond gaan we op zoek naar 
de slangenbezweerder. We vinden 
hem met de directeur en de clown. 
De directeur in een wurggreep van 
de slang, de clown in trance met 
draaiende ogen en een 
schaterende slangenbezweerder. 
 

 
 
Indien het ons lukt de 
slangenbezweerder te 
overmeesteren, de clown en 
directeur te bevrijden, zal alles 
weer spoedig zijn zoals het was.  
De directeur heeft vanaf nu de 
touwtjes weer in handen en de 
clown kan weer leuk doen.  

 
 
De slangenbezweerder met zijn 
slang wordt door de politie 
meegenomen. De directeur is zo 
verrukt dat hij met ons mee terug 
gaat om de voorstelling van 
vanavond te leiden. 
Al met al is iedereen blij dat er 
weer getoerd kan worden.  

 
 
Er worden acts opgevoerd door 
zowel de artiesten als de kinderen 
die ze hebben ingestudeerd en als 
klapper op de vuurpijl is er een 
playbackshow en een disco! 

 
Brieven aan vrienden of vriendinnen van de junioren 
 
Hallo Cecilia, 
In de zomer vakantie is er en heel 
leuk kamp, het GHZV kamp. 
Het is er heel leuk elke dag gaan 
we het B.T. doen (bijbels thema) en 
doen we iets met het thema van de 
week, dat was dit jaar het circus. 
Ook maak je vriendinnen en slaap 
je met veel kinderen op een 
slaapzaal, erg gezellig dus. Je eet 
elke dag lekker eten en er is een 
snoepwinkeltje. 
Maar helaas heb je drie keer in de 
week corfee en heb je een 
rustuurtje. 
Mar gelukkig doen we veel 
spelletjes, zoals spooktocht, 
watergevechten en nog veel meer. 
 
Doei Machteld 
 
Lieve Janneke 
Hallo hoe gaat het? Ik ben op ghzv 
kamp. Hier is het heel leuk. Iedere 
dag is er een snoepwinkeltje. Ik 
heb hier hele lieve vriendinnen. Ze 
heten: Sharon, Maria, Pinar, 
Servia, Eva, enz. We gaan elke 
dag nr. ’t bos. We hebben maskers 
gemaakt van gips. En gevervd je 
krijgt een bonte avond van het ene 
laatste dag van het week we gaan 
naar het dorp leuke dingen kopen 
er wat iedere dag bijbel thema en 
iedere dag rust uurtje 
En ga je mee 
 
Groete Tayra 
 

Beste vriend, 
Ik ben nu op het GHZVkamp. Het is 
hier zo leuk, je gaat elke dag naar 
het bos, daar kom je s’avonds dan 
allemaal geesten en griezels tegen. 
Er staat ook een zwembad. 
Oftewel; het is hier gewoon 
superleuk. 
En daarom nodig ik je uit om op dit 
kamp te komen. 
Het is gewoon super leuk en 
daarom moet je komen naar dit 
kamp. 
 
Groeten THIJS 
 
Hoi, ‘Kwee niet voor wie 
Hier op het ghzv is het erg leuk ga 
volgend jaar mee en doe niet 
moeilijk maar ga gewoon mee. 
Het is erg leuk met een 
snoepwinkeltje en een verhaal met 
veel spanning je gaat ook een x 
naar het dorp. 
Er zijn 2 wat minder leuke dingen 
corvee en rust uur maar dat 
overleef je makkelijk want zoerg is 
het ook weer niet. 
 
Doei Tom 
 

 

Ik vond de leuks de bos in te gaan 
met die rare maskers. 
Wegene zwemmen met ze alle 
inde kreine zwemband. 
We hebben heel mooi veerhaal 
over Jozef gehoord. 
En we mogen naar het midagrust 
woord de snoepwenkel open. 
 
Reza 
 

 
 
Voor Panchito, 
Ik ben nu op kamp. We hebben 
gezwommen en dat was heel leuk. 
We moeten ’s middags ook rusten, 
maar dat is heel saai. We hebben 
ook een snoepwinkel. 
Er zijn ook senioren. 
We zijn elke dag nar het bos 
geweest om spelletjes te doen. 
1x zijn we ’s nachts op spooktocht 
geweest. 
Het verhaal gaat over het circus. 
We hebben spullen gepakt en de 
slangenbezweerder verjaagd. 
Er was ook een gekke clown en we 
mogen een circusding doen. 
Ga jij volgend jaar ook mee? 
 
Groetjes Rabinder 
 

Hoi allemal 
ga je ook mee op kamp. Je hebt 
een zwembad en we gaan naar het 
bos en ik heb met een paar 
anderen kinderen een hut gebouwd 
mischien is er volgend jaar weer. 
Kom je ook. 
 
Groetjes Carlos 
 
Hallo Queen 
Ik vind dat kom op kamp onder kier 
is heel leuk op kamp je mag snoep 
koop je mag in de bos en slaap met 
veel kinder op slaap zak en je mag 
water gewegt en je mag weel 
speelejes is heel leuk op kamp je 
mag ook teekn en kleur en je mag 
ook leker eet en drieken heel leuk 
 
Groejes Larissa 
 
Voor Saltan en cheryl 
Ik ben nu op kamp en de kamp 
heet GHZV kamp het is heel erg 
leuk je gaat elke dag naar het bos 
je doet allerlei leuke spelletjes je 
krijgt ook een spooktocht ik vond 
het heel erg eng en je hebt ook een 
watergevecht je hebt ook gelijk veel 
vrienden tayra, maria, servia, 
sharon, en zo voort en je hebt ook 
een rustuurtje en daarna snoep 
winkel en van de eene laatste dag 
van de kamp heb je een bonte 
avond je mag een dansje gaan op 
voeren en je mag ook een 
toneelstuk en je gaat ook naar het 
dorp om iets leuks voor je, te kopen 
je gaat heel goed met de leidings 
om het is soms ook jammer dat je 
weer terug van het kamp weer 
terug moet gaan. 
Willen jullie misschien ook volgend 
jaar me gaan? 
 
Groetjes van: Pinar 
 

 

Hier komen wat wist u datjes voor de junioren. 



 
Seniorendagboek 
Zaterdag 02-08 : 
Leus : Alle donders en kanonnen, 
GHZV is weer begonnen… 
 
Zaterdag stond iedereen weer om 
12.30 uur voor de opstandingskerk 
in Voorburg. Het was lekker weer 
en de stemming zat er meteen 
goed in ! Na een poosje gezellig in 
de bus te hebben gezeten kwamen 
we aan in Eersel. Na uitgezocht te 
hebben wie waar sliep, verzamelde 
we allemaal op het veld om de 
leiding te leren kennen. Daarna 
gingen we onszelf voorstellen. 
Omdat het vrij laat was gingen we 
daarna al snel eten, lekkere 
macaronie met heerlijk frisse 
komkommer. Na het eten gingen 
we een buiten en binnen spel doen. 
We werden verdeeld in 5 groepen. 
Binnen kregen we denk-spellen en 
buiten werd onze conditie gelijk 
getraind. Als laatste opdracht 
moesten we een kamp-yell 
verzinnen inclusief dans. De 
leukste wordt de hele week 
gebruikt. Om 11 uur waren we 
klaar en om half een lag iedereen 
in zijn bed. Aan slapen werd nog 
niet gedacht…. 
Het was in iedergeval een goed 
begin !  
Melanie, Jolanda en Irene. 
 
Zondag 03-08 : 
Leus : Terug in Eersel met GHZV, 
daar begon het allemaal mee ! 
 
Vandaag hadden we, zoals het op 
Zondag hoort, een lekker eitje bij 
het ontbijt. Met een goed gevulde 
maag begonnen we met een 
kerkdienst. De week gaat over het 
verhaal van Jozef. Ook kunnen we 
nu “Dromen zijn bedrog” uit volle 
borst meezingen ! Na de junioren 
achter gelaten te hebben begonnen 
we me het ons allen bekende 
slagbal. Gelukkig was het nog net 
te doen in de hitte. De lunch was 
lekker ! ’s Middags deden we het 
keigave, ja Brabant spel waarvan 
we de naam niet weten maar het 
was iets met cd’s. De echte 
collector’s items werden al snel 
door de vier groepen in beslag 
genomen. Einduitslag : de gele 
groep won met 2380 punten ! Vlak 
voor het eten gaven Marij, Bir, Jo, 
Iree en Kaar nog een uur durende 
show voor de junioren.  Aan het 
eind van de week delen ze 
handtekeningen uit. De 
pannekoeken waren voortreffelijk ! 
Appel, spek, maar vooral zeer veel 
poedersuiker. De raketjes als toetje 
gaven de verkoeling die we nodig 
hadden. Nog een kopje koffie ? 
iedereen was ’s nachts druk in de 
weer met het oplossen van het 
moordspel… Het sanitair is schoon 
en wij sliepen vroeg. 
Karin. 
 
Maandag 04-08 : 
Leus : Oh wat slaat mijn hart op 
hol, weer een spandoek vol. 
 
’s Ochtends na het ontbijt van 8.30 
eerst Bten “vette” discussies over 
huisdieren en dromen.Na dit een 
spel in het bos. Het spel over hip 
hop & Reaggie met een tikspel. Na 
dit uitputtende spel een lekkere  

lunch op het gras. Daarna de grote 
sportdag, zowel jong als oud deed 
mee.Een superwarming-up die alle 
spieren losmaakten. Hierna dit al 
een super watergevecht heerlijk in 
dat warme weer. 

 
 
De dag zat vol verrassingen dus 
daar was de grote quiz waar veel 
protest werd ingediend. De avond 
eindigde super en na wat heerlijk 
gebabbel viel het huis stil in Eersel. 
Nu op naar de volgende dag. 
Liefs Bir 
 
Dinsdag 05-08 : 
Leus : Hagel, regen of zonneschijn, 
bij GHZV is het alijd fijn…. 
 
We werden gewekt door Rap met 
“het volume naar rechts gevoel” Dit 
werd niet door iedereen op prijs 
gesteld, maar goed. Aan het ontbijt 
was het erg gezellig, mede dankzij 
de musicale steun van K3. Daarna 
kregen we BT van Marloes en 
Fabian. Dit ging over straffen die in 
Nederland en buitenland werden 
gegeven voor misdijven… Toen 
volgede er een discussie waar de 
vonken van afvlogen (Bij Karin en 
Bir dan.) In de hitte liepen we naar 
het bos waar we levend stratego 
gingen spelen. Toen we 
terugkwamen kregen we even 
pauze om wat te drinken en op te 
frissen. Het volgende was een 
potje basketbal en paaltjesvoetbal 
met lege bierflesjes. Amper 
bijgekomen werden we weer 
opgetrommeld voor een nieuw spel 
in het bos: Het 
HipHopDierenGeluidenSpel. Toen 
kwam de leiding op het briljante 
idee om Died in de zeik te nemen. 
Hij ging wat materiaal halen en wij 
liepen met zijn allen de slaapzalen 
in. Gevolg: Died kwam terug en 
moest alle beentjes bijzetten omdat 
hij dacht dat we al weg waren. 
Conclusie: Hij kan wel hard rennen 
!! 
We gingen in 5 groepen het bos in, 
waar 5 leidingen verstopt waren. 
Die maakten af en toe een hip-hop 
geluid (yo, yo !) en bij hun moesten 
we een envelop zoeken met een 
stukje van een puzzel. Die puzzel 
vertelde ons dat we een hip hop 
song met danspasjes maken. Het 
werden gevarieeerde rappen met 
stoere bewegingen. We hebben 
vanavond boontjes, aardappels en 
een gehaktbal op. Heerlijk….. die 
appelmoes (geintje !) Het 
avondprogramma was de 
spooktocht. Het was wederom erg 
spannend. Voor sommigen was de 
angst niet voor te bibberen. 
Kortom weer een leuke dag ! 
Aju ! Marijke 
 
Woensdag 6 augustus : 
Leus : Boontjes, Nasi en saucijzen 
wat waren dat toch heerlijke spijcen 

We begonnen de dag met een 
leuke sprotieve sport:Slagbal. Na 
een uurtje zo actief gesport te 
hebben kregen we de "luxe lunch" 
Dat bestond uit een lekker  
broodje hamburger, en een broodje 
gezond. Als toetje kregen we een 
pannekoek met slagroom en een 
bolletje ijs. 
We gingen toen een leuke 
speurtocht met grappige foto's 
doen. Ander half uur 
later waren we weer veilig terug. 's 
Avonds fingen we nog een leuk 
spelletje doen. Het was hints, fles 
schieten, 
"wie ben ik" en kruiwagenrace. Na 
enige verbazing van de kinderen 
gingen we de dropping doen 
(de leiding had gezegd dat we dat 
niet gingen doen). Het was geen 
gewone dropping. We moesten een 
opdracht doen. Om 
50 punten te halen moest je binnen 
een uur terug zijn bij het kamphuis, 
als je 200 punten wou, moest je 
langs het plaatsje 
boxheide huisnummer 24 en de 
naam op de gevel onthouden. Na 
vele uren was  
iedereen er weer. 
Het was natuurlijk een hele gave 
dag !! 
 
Eva, Irene 
 
ps. Nog even een mededeling het 
groepje van Bram en Marloes 
hebben gewonnen (vals gespeeld 
??!!) 
 
Donderdag 7 Augustus : 
Leus : GHZV, daar bereik je wat 
mee. 
 
We zijn om 08.00 uur opgestaan en 
om 08.30 aan het ontbijt. En toen 
kwam het 1 na grootste gedeelte 
het skelteren, dat vond 
ik op zich heel erg leuk we gingen 
in groepjes van 4+1 leider op een 
skelter naar 
Weebosch gegaan. 
Toen we terug kwamen van het 
skelteren werden we gelijk 
opgehaald met de auto naar e3 
strandpaviljoen vondt ik op dat 
moment 
 het heerlijkst om te doen, juist 
wegens het heerlijke warme weer. 
Nadat we avondeten gegeten 
hadden mochten we ons omkleden 
en hadden we een fijne 
toneelavond. 
Het was een geslaagde dag , 
 
Met vriendelijke groetjes, 
Jennifer van Toledo. 
 
 

Vrijdag 8 Augustus : 
Leus : wordt het een taart? een 
lied? een toneelstuk? worden het 
rozen? 
Vandaag begonnen we alweer aan 
de laatste dag v. kamp 2003. Zoals 
elk jaar 
is de tijd weer omgevolgen. Nadat 
we hadden gegeten ging de klok 
weer een uur vooruit dus was het 
gelijk een stuk later. 
Gelijk na  het corvee gingen we in 
groepjes naar Bergeik. Daar 
aangekomen brachten we de hele 
middag met shoppen, dingen 
kopen voor de leiding, wat te 
drinken op een terrasje & .... 
Tadada .... natuurlijk het 
voorbereiden van de bonteavond. 
Om half 5 gingen we weer terug 
naar het kamphuis. Na het eten, 
want we hadden patat verwacht in 
plaats van brood) gingen we nog 
  even verder met de 
voorbereidingen voor de AVOND 
VAN DE WEEK ! Om ongeveer 10 
uur begon de bonteavond 
bij de senioren. Er werd heel wat 
gezongen, gedanst en geacteerd. 
Na veel spetterende show's van 
leiding en senioren werd  
er afscheid genomen van de 
laatste jaars (& natuurlijk Fabian 
die niet meer meegaat) & werden 
er prijzen uitgedeeld zoals 
"pechvogel & sportieveling van de 
week" 
Hierna ging iedereen zijn eigen 
gang beetje kaarten, zingen bij het 
kampvuur & gezellig kletsen. 
Zo ging het de hele dag door & 
heel veel van ons hebben de zon 
weer zien opkomen. Ook dit jaar 
was weer helemaal top & ik vind 
het dan ook ontzettend  
jammer dat dit mijn laatste jaar 
was! 
 
Weltrusten, 
Jolanda. 
 

 
Iedereen klaar voor de grote 
schoenenhoop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIST U DAT : 
 

 Died heel hard kan rennen als dit nodig is… 
 Wij Fabian zullen missen als seniorenleiding… 
 Wij blij zijn dat Linda toch weer mee gaat… 
 Senioren lang wakker kunnen blijven tot het echt tijd 

wordt om wakker te zijn… 
 Wij dit jaar door de keuken weer verwend zijn met 

lekker eten…. 



 
Kamplied geschreven door de Seniorenleiding…. 
(Op de muziek van Rock Around the Clock) 
 
Weer op kamp met GHZV, 
en het weer dat zit ons mee, 
We hebben echt onwijs veel lol, 
het hele kamphuis gaat weer uit zijn bol. 
 
Met 22 kids in het kamp, 
en niet goed geregeld wordt dat een ramp, 
Dus de leiding heeft weer veel gedaan, 
Ja het voelde als een fulltime baan, 
het was flex, 't was top maar het zit er nu weer op. 
 
En we brengen nu als eerst naar voren, 
de allernieuwste senioren, 
Als 1ste noemen we nu dan Bart, 
We hebben je gesloten in ons hart, 
Hij heeft veel sjans maar ze hebben weinig kans. 
 
En laten we Ruben niet vergeten, 
die gozer wil echt ALLES weten ! 
Samen met Sven heeft ie heel veel lol 
Stop muziek : Hee eigenlijk gaat Sven alleen tijdens pingpongen uit 
zijn bol (Died) 
Ja die twee gaan volgend jaar gewoon weer mee. 
 
En nu twee echte scouting chicks, 
Twee ware bikkels, die maak je niks, 
Jiska & Leandra, wat een stel, 
Ja die twee die redden het wel, 
Gaan helemaal los, al zingend door het bos 
 
En Petra onze lachebek, 
de muggen prikten haar helemaal lek, 
En Jennifer voor de eerste keer, 
Helaas voor haar ze mag niet meer, 
't was top tot de strop, ze worden graag gedropt. 
 
En sunny onze skaterboy, 
gaf Freddy op toneel een flinke gooi, 
Freddy gaf totaal geen kik, 
Wat een eigenwijze pik, 
in 2004 zien we jullie vast wel hier. 
 
 

En Anne kwam hier met Anna, 
Het begon wat stil maar niet meer daarna 
Twee dametjes in een notedop, 
konden met de jongens hun lol niet op, 
Wat een paar dat wordt wat volgend jaar. 
 
Klein en groot gaat hand in hand, 
twee vrienden van het boerenland, 
Michel en Ronald dat zijn me er twee, 
daar zijn we erg gelukkig mee, 
en genieten van de week is voor hun eenstukje cake. 
 
Fleurtje, nu haar vlechtjes kwijt, 
in 1 jaar tijd een echte meid, 
En Eva moet je af en toe blussen, 
Volgend jaar zonder grote zussen, 
vindt ze vast geen sleur want ze gaat op kamp met fleur. 
 
Melanie, die arme meid, 
was bijna heel d'r pootje kwijt, 
En Mahadjer wat een tekentalent, 
en dan denk je dat je iemand kent, 
Op toneel heel sterk, daar wordt echt hard gewerkt. 
 
En als laatste in dit mooie lied, 
vergeten we de oudsten niet, 
In al die jaren al zoveel gezegd, 
en dat meenden we telkens zeer oprecht, 
Het laatste jaar, maar we zijn met jullie nog niet klaar. 
 
Sport en Spel en ook Toneel, 
nee het was voor jullie nooit teveel, 
Enthousiasme stralen jullie uit, 
zelfs 's nachts maken jullie nog geluid, 
Na al die tijd, zijn we jullie eindelijk kwijt. 
 
Dit was het kamp van 2003..... 
 
WIJ GOUDEN VAN JULLIE ! 
 
 
 

 
Kamplied geschreven door Jiska & Leandra over 
de seniorenleiding 
 
Waarom, oh waarom, oh waarom ben ik naar dit kamp gegaan, 
Waarom, oh waarom, oh waarom ging ik naar dit kamp. 
 
Bram ging mee tijdens de dropping, 
dat was een grote ramp, 
hij zag dan ook overal trollen, 
hierin Eersel op kamp, op kamp 
 
Refrein 
 
Marloes die blijft altijd maar lachen, 
wat er ook maar gebeurt, 
het is wel heel erg vermoeiend, 
als er weer iemand zo zeurt, zo zeurt. 
 
Refrein 
 
Fabian leert erg snel, 
Diederik doet gewoon mee,  
dat is heel erg gezellig,  
over de haring in de zee, de zee. 
 
 
 
 
               Fabian en Bram 
        Twee van de senioren leiders 

 

 
Refrein 
 
Linda is altijd wel vrolijk, 
lacht toch ook overal om, 
deed dan ook mee met de quiz, 
en lachte daar zich krom, zich krom. 
 
Refrein 
 
Jan is heel erg eng 's nachts, 
we merkten dat met de spooktocht, 
hij zag dan ook overal bomen, 
terwijl hij de weg zocht, weg zocht. 
 
Refrein 
 
Maura dan niet te vergeten, 
met haar gingen we uit ons bol, 
dit is dan toch wel weer het einde, 
van een kamp vol met lol, met lol. 
 
Refrein 
 

 
 
 
 
 

Vergeet niet op onze nieuwe website te kijken. Alles 
over het GHZV en foto’s ! 
 

WWW.GHZV.NL 


