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ZOMERKAMPKRANT 
 Junioren verhaal 

Sprookjesbos totáál van slag…. 
 Senioren dagboek 

Per dag bij gehouden door onze 
eigen senioren! 
Per dag kwijtgemaakt door… 

 Kamplied 
Een lied…van de leiding voor de 
junioren en de senioren…. 

 Redactioneel 
Iedereen bedankt voor een onwijs 
gaaf kamp! En tot volgend jaar! 
Tot 2005! 

 
Zoals inmiddels duidelijk zal zijn 
voor het thuisfront hebben de 
junioren hard gewerkt aan het 
weer compleet krijgen van het 
sprookjesboek. Een verslag van 
onze verslaggevers ter plaatse. 
 
Er zijn nieuwe leiders: sigrid, 
marijke, Irene, ze zijn heel aardig. 
Sigrid is de zus van Maaike, Maar 
ze lijkt helemaal niet op elkaar. Dus 
ik geloofde het eerst niet maar nu 
wel. Marijke is heel goed in hinten. 
Ze is goed in koppertje en ze is 
goed in opletten en Irene is ook 
met de senioren meegegaan. 
Vera 
 

Het Verhaal 
Er was eens een Sprookjesbos. 
Het was van Jacoba & Wilhelm 
Grimm. Toen we aan kwamen 
stapte er een raar iemand in. Dat 
bleek Jacoba Grimm te zijn. Ze had 
een probleem. Haar broer en het 
sprookjesboek waren verdwenen. 
En we mochten bij haar logeren als 
we haar gingen helpen. En dat 
deden toen maar. Zondag gingen 
het boek zoeken. Toen kwamen 
een boze heks tegen. Ze was boos 
omdat Hans en Grietje snoepjes 
hadden gegeten en de papiertjes 
hadden laten slingeren. Ze hadden 
ook nog ruzie gehad. Toen splistte 
we de groep in tweeeën. En gingen 
we ze zoeken. En we vonden ze. S’ 
vonds hadden we het grote 
dierengeluidenspel gedaan. We 
werden daarna gevold door een 
soortheksen. Die riepen dat we 
weg moesten. Maandag liepen we 
naar het bos. Toen we een dronken 
man tegen. Die zei dat ze het 
sprookjesboek had. Maar ze wilde 
wel goud ervoor. Maar ze bleek 
helemaal niet dronken te zijn en 
alleen maar geld wou hebben. We 
liepen terug en toen liep wilhelm 
door het maïsveld. S’avonds 
gingen we de grote Quiz doen. Het 
groepje van Femke en Marijke had 
gewonnen. Toen kwam er een 
creep binnen en nam de Gouden 
Griffel mee. 
Annelie 
 

Het grote 
sprookjesboek! 
Er was eens, Jakoba ze had broer 
die heet Wilhelm. Hij was 
verdwaald in zijn eigen bos. En het 
sprookjesboek was gestolen. 
De kinderen zaten in de bus. 
Opeens stopte de bus. Er kwam 
een oude vrouw. Ze hete Jakoba 
en vertelde dat haar broer  
 

 verdwaald was. We mochten bij 
haar logeren als we haar gingen 
meehelpen met haar broer zoeken. 
Het was een rommeltje in het 
schrijfatelier. Ze dacht dat Hans 
en.Grietje het hadden gedaan. Dus 
gingen ze naar het bos om hun te 
zoeken. En om het boek te zoeken. 
We waren in het bos. We zagen 
snoeppapiertjes die waren van 
Hans en Grietje. Hans en Grietje 
hadden ruzie omdat Grietje met de 
gouden bal wou spelen met Hans. 
Maar Hans wou een sprookje 
schrijven. Hij kwam niet verder dan, 
er was eens en hij wou met de 
kikker spelen. Hans vertelde dat hij 
in het schrijf atelier was gegaan 
maar geen rommel heeft gemaakt 
Dania 
 
 

Dwerg nummer 8! 
Er was eens een achtste dwerg. 
Die overal werd buitengesloten. Hij 
mocht met niks meedoen. Op een 
dag ontmoette hij een zwerver ze 
werden vrienden en gingen alles 
samen doen. Ze waren hele erge 
goede vrienden. Maar de achtste 
dwerg wou in het sprookjesboek 
komen van de gebroeders Grrimp. 
Dus heeft de achste dwerg het 
sprookjesboek gestolen. En later 
heeft hij ook de gouden griffel 
gestolen. En daarvoor heeft hij een 
neppe gebroken griffel ervoor 
teruggeven. Toen dachten de 
gebroeders grimp dat dat de echte 
was. Maar later ontdekte ze dat die 
nep was. Toen gingen de 
gebroeders Grimp een Quiz doen. 
Daarmee ontdekte ze een kaart dat 
was een kaart van het bos. Maar 
die kaart was in spiegelbeeld. 
Daarna gingen de gebroeders 
Grimp naar het bos. Daar vonden 
ze een houten huisje. Ze dachten 
eerst dat daar klein duimpje 
woonde. Maar later wisten ze dat 
de achtste dwerg daar woonde. Die 
avond gingen ze weer terug. Toen 
zat de achtste dwerg in een boom 
boven zijn huis. De gebroeders 
Grimp schrokken maar later gaf hij 
alles terug en werden er verhalen 
over hem geschreven. 
Sabrina 
Er was eens  een dwerg. De 8ste 
dwerg. Die altijd werd uitgesloten. 
Niemand wou met hem spelen. Hij 
was veel groter dan een gewonen 
dwerg. Maar later waren er 
kinderen die wel met hem wouden 
spelen. En toen vond het weer vijn. 
Hij deet geen slechte dingen meer 
en de 8ste dwerg spelden nog lang 
en gelukig. 
Sytse 

 
 

Het g.h.z.v kamp is 
erg leuk   
Ik vond het een leuk kamp met al 
die sprookjes. We moesten een 
dwerg vongen die de goudegriifel 
had en het grote sproopjesboe. Het 
was best eng toen die ineens uit de 
boom sprong. Maar ijgelijk moesten 
wij een spookje schrijven omdat de 
dwerg daarom heel verdritig was. 
Sytse 
 

 
 

Spooktocht  
We moesten door een verboden 
gang, in het bos. En toen moesten 
we het touw vast houden. Toen 
kwam er een monster, 
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Iedereen schrok, in de nacht. Er 
kwam een wolf die moest je weg 
jagen, er waren heel veel lampen 
en toen kwamen we bij de spiegel, 
van sneeuwitje. En wij zijden, 
‘”spiegeltje spiegeltje aan de want 
wie is het mooiste van het land?”, 
en hij zij, weten jullie het niet, en wij 
zijden nee. 
Danni 
 

Behind the 
Scenes! 
 
Om u als trouwe lezer een blik 
achter de schermen van het 
fenomeen ‘kamp’ te geven, 
hebben we dit jaar twee 
interviews opgenomen in de 
Kampkrant! 
Onze razende reporters Tom en 
Sho’eib hebben Roland en Jennifer 
zover gekregen om een exclusief 
interview te geven! Alleen te lezen 
in deze editie van de 
ZomerKampKrant! 
Lees mee…en laat u verrassen! 
 
Interview met Jennifer door Tom 
Reinking 
 
Wat vind je van het kamp? 
Jennifer: Ik vind het kamp echt 
helemaal geweldig 
Wat heb je voor spelletjes 
bedacht? 
Jennifer: niks 
 

Wat vond je het lekkerste eten? 
Jennifer: de zelfgemaakte frietjes 
Wat vond je het allerleukst van 
kamp? 
Jennifer: de kindere 
Ben je de strengste wacht? 
Jennifer: Ik ben redelijk streng 
Wat is je lievelings lietje uit het 
kampboekje? 
Jennifer: 1000 oceaanen 
Wie vind je het liefst van kamp? 
Jennifer: Diederik en Tom Reinking 
(Na het horen van dit antwoord was onze 
verslaggever dusdanig van slag dat het 
interview een half uur stil heeft moeten liggen. 
Red.) 
Hoe oud ben je? 
Jennifer: 22 jaar 
Wat zijn je hobby’s? 
Jennifer: spinningen, shoppen 
Hoevaak zie je er netjes uit op 
kamp? 
Jennifer: never nooit 
Hoelang ben je als kind 
meegegaan? 
Jennifer: 10 jaar 
Hoelang ga je als leiding mee? 
Jennifer: dit was mijn vierde keer 
Wat vond je het spannendste 
verhaal als leiding? 
Jennifer: de spooktocht vind ik 
enger dan de kinderen 
Wat vond je het leukste jaar? 
Jennifer: de sterrenbeelden en de 
shellbewooners 
 
Groetjes Tom Reinking 
Lees verder op pagina 2, en kom 
erachter op wie Roland stiekem 
verliefd is! 

 
 
 (Advertentie) 

 
Moe van kinderen…..? 
Moe van leiding….…? 
Moe van Kamp….…? 
 
Gewoon moe……..? 
 
Eet mee bij:  
 

 
 
Altijd onder etenstijd! 
Altijd een vrolijke boel! 
Altijd heerlijk eten! 
Gegarandeerd  ‘wespvrij’!! 
 
Reserveer nu uw plekkie voor 
2005! 

(Alleen voor leiding) 



 
Interview met 
Roland door 
Sho’eib! 
 
Hoe oud bent u  
Roland: al 4 jaar lang 22 
viendje het wel leuk op kam: 
 ja 
hoeveel zus en zusjes of broer 
en broertjes heb je:  
0 broertjes en 2 zustje en de 
één 28 en een 17. 
Wie viend je lievste jongen en 
beste meisje van het kamp: 
iedereen 
ben je toen je klein was op 
kamp gegaan:  
nee 
wat is je lieveling kleur:  
donker blauw 
op wie ben je verliefd:  
Jennifer lopez 
hoeveel jaar ga je mee op 
kamp:  
al 5 jaar 
Hoe heten je ouders:  
Tom en Anja 
Hoeveel vriendinnen had je 
toen je klein was:  
4 vriennden 
wat is je lievelingseten:  
mihaen 
welke film viend u de leukste:  
tdkst mal 
wat is uw lievelingmuziek:  
marko masato 
wat is u lievelingssport:  
vidnis 
welke school zat je toen je klein 
was:  
vijfholenierendschool 
 
Het Junioren 
Afscheidslied! 
 
Zoals elk jaar werd er ook nu 
weer een lied geschreven 
door de juniorenleiding voor 
de junioren. 
Het is weer een prachtig lied 
geworden waar de hele week 
hard aan gewerkt is (dus als je 
dacht dat de leiding af en toe is 
lekker ging luieren…echt niet!). 
Het liedje gaat op de wijs van 
‘Fiederel del del’. 
 
Nu is het kamp in Eersel 
voorbij,  
En heeft de leiding eindelijk vrij 
 
Refr.: Fidereldeldel 
Fidereldeldel 
Fidereldeldeldeldeldeldel 
 
Het was een hele leuke tijd, 
En het sprookjesboek is niet 
meer kwijt 
 
Marijkes jongens waren tof, 
Dat was voor haar een reuze 
bof 
 
Jannick die is op Annelie,  
Voor haar wil hij wel op zn knie 
 
Tom R. was nooit een grote 
zeur,  
En later wordt hij groot acteur 
 
 
 

Daniel gaf zijn 1e zoen,  
Dat had hij nog wel vaker willen doen 
 
Carlos had een goede lamp,  
De leiding gebruikte hem steeds voor 
kamp 
 

 
 
En Idris slaat een wesp uit de lucht,  
Zonder angel slaat hij op de vlucht 
 
En Vera heeft een grote wond,  
Gelukkig is ze verder wel gezond 
 
En Tayra gaf haar eerste kus,  
Je snapt dat was  met Daniel dus 
 
En Dennis vocht met z’n zilveren 
zwaard, 
Die jongen is een goudklomp waard 
 
En Dicky snapte hoe het zat, 
Dat Grimm de 8e dwerg vergat 
 
Ja Machteld heeft een gulle lach,  
Die schenkt ze ons de hele dag 
 
Shoeib die is nu bijna klaar,  
We gaan hem missen volgend jaar 
 
Fardin die kwam wat later aan,  
Toch is hij mee naar ’t bos gegaan 
 
Jesse ging voor de 1e keer mee 
Hij vond het cool en best oke 
 
Casper heeft een mooie pet,  
Nam hij die nou ook mee naar bed? 
 
Reinout knutselde een mooi boek,  
Hopelijk raakt het niet zoek 
 
Reza die had wat liefdespijn,  
Maar wíj willen wel zijn vriendinnetje 
zijn 
 
Willemijn is echt een stoere meid, 
Maar wel is ze vaak haar spullen kwijt 
 
Frozan kan erg goed hoepelen,  
Zij is dus de meest soepele 
 

 
 
Elise komt uit Amersfoort, 
Maar tis duidelijk dat ze bij ons hoort 
 
Badminton dat is Queen haar spel, 
En dansen kan ze zeker wel 
 
Devika was soms wel wat bang,  
Maar gelukkig duurde dat nooit lang 
 
Sylvia houdt wel van stoeien,  
En bij het eten kan ze knoeien 

Willemijn is echt een stoere meid, 
Maar wel is ze vaak haar spullen 
kwijt 
 
Frozan kan erg goed hoepelen,  
Zij is dus de meest soepele 
 
Elise komt uit Amersfoort, 
Maar tis duidelijk dat ze bij ons 
hoort 
 
Badminton dat is Queen haar spel, 
En dansen kan ze zeker wel 
 
Devika was soms wel wat bang,  
Maar gelukkig duurde dat nooit 
lang 
 
Sylvia houdt wel van stoeien,  
En bij het eten kan ze knoeien 
 
Sjoerd vierde woensdag een groot 
feest, 
Hij is op kamp weer jarig geweest 
 

 
 
Sytse smeert Autan bij de vleet,  
Misschien dat ie het zelfs wel eet 
 
Shabnam is niet uit het water te 
staan,  
Ze heeft de hele dag in het badje 
gestaan 
 
Juliet heeft familie hier,  
Met Femke maakt ze veel plezier 
 
Annelie is vaak op kamp geweest,  
Maar van GHZV houdt ze toch het 
meest 
 
Thijs is een grote kletsmajoor,  
Maar dat vinden wij niet errug hoor 
 
Kimberly is een meid met pit,  
Het lijkt wel of er peper in zit 
 
Rilana heeft een blaar op haar 
voet, 
Waar ze helemaal niet moeilijk over 
doet 
 
Christina heeft nu veel plezier,  
En maakt veel nieuwe vriendjes 
hier 
 
Fahim die maakte een mooie val,  
Waarin de dwerg vast vallen zal 
 
Mattew had een gat in zn hoofd,  
Gelukkig hoefde hij niet verdoofd 
 
Danny’s haar dat valt voor zijn oog,  
Daarom houdt hij het steeds 
omhoog 
 
Vaisnewie wil altijd iets kwijt, 
Maar meestal is er te weinig tijd 
 
Marie- Christine heeft een 
pluizenbol, 
Gelukkig maakt ze wel veel lol 
 
Eva is moe, daar komt een gaap, 
Vervolgens praat ze in haar slaap 
 

Tamara had een enge teek, 
Het was de grootste van de week 
 
Tom van E, zegt dus echt nooit 
nee,  
Aan álles doet hij even leuk mee 
 
Thymen heeft een leuke lach,  
En dat is waarom iedereen hem 
mag 
 
Anaïs had een mooie jurk in ’t wit, 
Wat goed dat daar geen vlek op zit 
 

 
 
Zoey kwettert maar in het rond,  
En soms heeft ze een grote mond 
 
Fardin die kwam wat later aan,  
Toch is hij mee naar ’t bos gegaan 
 
Jesse ging voor de 1e keer mee 
Hij vond het cool en best oke 
 
Casper heeft een mooie pet,  
Nam hij die nou ook mee naar 
bed? 
 
Sebas valt bij de meisjes goed, 
Het is z’n haar dat ’t em doet 
 
Lianne die was erg verdwaald,  
Gelukkig is ze opgehaald 
 
Dania heeft mooie haren,  
Dat kan niemand evenaren 
 
Sabrina leek wat stil misschien, 
Maar moet je haar dan nu toch zien 
 
Reinout knutselde een mooi boek,  
Hopelijk raakt het niet zoek 
 
Reza die had wat liefdespijn,  
Maar wíj willen wel zijn 
vriendinnetje zijn 
 
Ayres was een echte jarige job,  
Maar heeft veel muggenbulten op 
haar kop 
 
 
DIT WAS HET DAN WE ZIJN NU 
KLAAR,  
BEDANKT, TOT ZIENS, TOT 
VOLGEND JAAR!! 
 

 
 



 
 
 
rth

Wist je dat….. 
 
….’Vrede over alle landen’ een nieuwe hit van Roland is… 
….Idris met de blote hand wespen kan vangen en van hun angel kan ontdoen… 
….K3 's laatste uren zijn geteld, want T3 (Tom,Tom en Thijmen) komt eraan 
….De chili van Ruud een absolute topper was maar niet als zodanig door de kinderen werd herkend… 
…. je van sommige buschauffeurs niet mag drinken, praten en plassen onderweg… 
….Jeanne en Willemijn een nieuw soort van 'vechtdansen' hebben uitgevonden… 
….het woord 'pindakaas' zelfs de meest enge spoken verjaagt… 
….het spelletje suikerklontje overgeven met lepel in de mond heel lastig is als je een beugel hebt, he Tom?... 
….de spontane kussen van Dennis de allerbeste zijn! 
….nagellak twee dagen later heel moeilijk van de vloer te verwijderen is… 
….zelfs met jif… 
….zelfs met een plamuurmes… 
….zélfs met nagellak remover… 
….baby Jens de jongste kampdeelnemer aller tijden was… 
….Marja en Mark toch heimwee hadden en een middagje langs kwamen… 
….Machteld niet snel sorry zegt.... 
….Irene niet bang is om wacht te lopen bij de senioren, Sterker nog, dat het hun geen ...... aan gaat… 
….Patrick en Marjelle de trotse ouders zijn van Jens… 
….dat zij volgend jaar als leiding gewoon weer meegaan… 
….Bram zijn sandalen weer terug heeft….of toch niet?... 
….Carlos een bal net iets te hard tegen een raam aangooide… 
….Tayra en Daniel elkaar wel erg lief vonden op kamp…. 
….de oude vertrouwde gezamenlijke disco voor het eerst sinds jaren weer terug was…. 
….iedereen afhaakte toen de polonaise de (donkere) buitenlucht in ging… 
….je Vader Jacob zevenstemmig kan zingen… 
….zélfs tijdens een polonaise… 
….het seniorengedeelte van de Kampkrant wat korter is dan normaal… 
….dat komt omdat Bram z’n draaiboek op kamp is kwijtgeraakt... 
….daar dus alle spullen in zaten die Bram moest bewaren voor de kampkrant… 
….het dus achteraf niet zo slim is geweest om dit door Bram te laten doen… 
….Bram dat ook wel van tevoren had kunnen vertellen… 
….Petra tijdens de dropping tien minuten lang in de brandnetels heeft gezeten… 
….ze achteraf pas zei….”Gut….volgens mij heb ik net tien minuten in de brandnetels gezeten..” 
….Petra dus wel een bikkel is! 
….Jiska en Leandra de beste kampvuurtjes maken die je ooit gezien heb! 
….Jan dit jaar voor de laatste keer mee was... 
….we eigenlijk allemaal nog moeten wennen aan het idee…Jan ook… 
….we dat héél, héél jammer vinden…. 
….er een prachtig lied was geschreven door de senioren voor de leiding… 
….dat dus ook in Bram z’n draaiboek zat… 
….als ‘ie boven water komt, dat ‘ie dan vast wel op internet komt te staan… 
….je daar ook foto’s kunt bekijken… 
….je je daar kunt opgeven voor de GHZV-mailinglist…. 
….het adres www.ghzv.nl is… 
….je tegenwoordig álle foto’s kan bestellen, op cd-rom! 
….het een fantastisch te gek gaaf kamp was! 
….we hopen dat jullie volgend jaar ook weer gewoon meegaan! 
….we in 2005 naar Kamphuis ‘Ahoy’ gaan…. 
….we daar nog nooit eerder zijn geweest.. 
….jullie dus gewoon allemaal mee moeten… 
 

 
Tot Volgend jaar! 
 
 
 
 



 
Seniorendagboek 
 
 Ik hoor het jullie denken….’We 
zijn toch langer dan drie dagen 
op kamp geweest??’ 
Klopt! Maar ..ehh… de rest van de 
stukjes die geschreven zijn en het 
lied dat jullie voor ons hebben 
gezongen op de bonte avond zijn  
verloren gegaan in de hectiek en 
chaos van Bram..eehh..kamp. 
Sorry daarvoor! 

 
Maar zoals Loes al zei toen ze haar 
tas in de doornstruiken had laten 
liggen waar we tijdens de dropping 
net bebloed en geschaafd uit 
waren gekropen….’Gelukkig 
hebben we de foto’s nog!’. 
Het was in elk geval een geweldige 
week, en we gaan het volgend jaar 
minstens net zo leuk 
maken!

 
 

Maandag 02-08-2004 
 
Hallo lezers, 
’s Morgens hebben we bijbels 
thema gehad. Het ging over 
zacheus en over vertrouwen 
hebben in elkaar. Daarna gingen 
we naar het bos om een spel te 
doen. Er waren twee groepen. 
Ieder groepje had 2 ballonnen en 
een tennisbal. Die moest je 
verstoppen binnen een straal van 
10m vanaf je Post. 
 

 
 
Verder kon je elkaar ook tikken. Je 
had een lintje om aan te geven bij 
welke groep je hoorde. Het oranje 
team had gewonnen. Na de lunch 
was de sportmiddag, de spelletjes 
waren: vaatdoekjes trefbal, 
grasrollen, fles plassen, 
teiltjesbasketbal, stoelenraze.  
We aten macaroni.  
Doei fleur + eva 

Dinsdag 03-08-2004 
 
Toen we wakker zijn gemaakt door 
Jan, gingen we ons wassen en 
aankleden voor de dag. 
 

  
 
Het zonnetje scheen weer is lekker, 
we gingen toen het levend mens 
erger je niet spel doen. Dat was erg 
leuk. Na het avondeten gingen we 
het ren je rot spel doen met de 
junioren na dat spel moesten we 
een toneelstukje maken voor de 
andere groep en da anderen 
moesten dat ook voor ons doen. 
Daarna moesten allebei de 
groepen het opvoeren. Dat was erg 
grappig. 
\toen we klaar waren gingen we 
ons klaarmaken voor de spooktocht 
waar we natuurlijk veel gegil 
hoorde. Daarna was het tijd om 
naar bed te gaan. Het was een 
geslaagde dag geweest! 
Groetjes van Petra. 
 
 
 
 
 
 
 

Donderdag 05-08-2004 
 
Hallo, 
Gisteravond hadden we dropping. 
Het was erg gezellig en leuk. 
Vanochtend mochten we uitslapen, 
maar werden wel gewekt met DJ 
Tiësto. Na het ontbijt had de leiding 
fietsen gehuurt. Daarmee zijn we 
naar het E3 strand gereden. 
 

 
 
Daar hebben we de hele dag 
gezwommen, gezond en lol 
gemaakt. Om 4 uur gingen we 
weer terug op de fiets. Tot het eten 
hadden we vrij!! 
Groetjes van eva en fleur 
 

 
 
 

De GHZV-Senioren Blues 
Refrein: 
 
En dat waren er weer twee, want ook zij, zij gingen mee 
Met GHZV…. 
Op kamp! 
 
En die Bart ruilt regelmatig van vriendinnetje 
Maar hij is nog lang niet toe aan een gezinnetje 
En bij Sven ontdekten wij een heel bijzonder talent 
Maar dat krijg je als je de ster van het toneelstuk bent 
 
ref 
 
Als chineesje deed die Ruben het echt hartstikke goed 
Hij wordt wat minder als ‘ie al die stomme vragen stellen doet.. 
Het kamp was al begonnen, toen kwam Ivan pas aan.. 
..en maakt al slapend het geluid van een wolf bij volle maan.. 
 
ref 
 
Jiska en Leandra, pyromanen in de dop 
Zelfs zonder aanmaakblokjes werd het kampvuur helemaal top 
En de liedjes die ze zongen waren helemaal okay! 
En voortaan nemen wij dus altijd padvinders mee 
 
ref 
 
En de boertjes waren nu al voor de derde keer mee 
En die genieten niet allen maar p.p. voor twee 
Ja die Ronald en die Michel zijn een heel bijzonder stel 
Zodra die twee op kamp mee gaan dan weet je het wel! 
 
ref 
 
Bij het opdrukken was Petra echt de absolute ster 
Gaat ze nu nog vijf jaar mee, ja nou dan schopt ze het ver 
Ook Joanne was een broekie, ging voor de eerste keer mee 
En lekker ouwehoeren was iets dat ze graag deed 

 
En die Fleurtje is zo lenig als een ongetemde kat 
Maar dat lukt met zo’n hele strakke broek om je gat 
En die Eva ‘Piepstem’ Fahner is een hele fijne meid! 
Maar wanneer raakt ze nou dat irritante stennetje kwijt 
 
ref 
 
Bij een dropping moet je lopen maar de Petra viel steeds om 
En in de brandnetels gaan zitten vinden wij ook heel erg dom.. 
En we weten dat Muhajer ecjt een player is 
In plaats van tekenen begin ‘ie maar te schrijven bij de quiz 
 
ref 
 
Zelfs Melanie kreeg kriebels bij zijn mooie diepe blik 
Het was alweer wat lang geleden dus dat gaf d’r wel een kick 
En dit jaar de laatste keer, volgend jaar d’r niet meer bij 
Hee Mel, we gaan je missen! Maar ergens zijn we ook wel blij… 
 
ref 
 
Dus we stonden hier te zingen met een lied en een refrein 
’t is een soort van een bedankje want we vonden het zo fijn 
Jullie waren heel bijzonder en dat mag wel eens gezegd 
Je kon in deze week echt bij iedereen terecht 
 
Senioren op een rij.. 
Bijna is dit kamp voorbij… 
Allemaal…Bedankt! 
 
 

 

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