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Zomerkampkrant
 

 Dagboek van een Senior 
Per dag bij gehouden door onze 
Senioren.  

 Kampliederen 
- Het Senioren lied. 
- Het Junioren lied. 
- Lied Leandra en Jiska 

 Wist u dat…. 
De wist u datjes ook dit jaar weer 
niet ontbreken. 

 Redactioneel 
Reacties op het kamp van de 
junioren. 
 

 
 
Dagboek van een 
Senior…. 
 
Zaterdag 
Nadat we met de bus waren 
aangekomen en onze bedden 
hadden opgemaakt gingen we de 
zaal in orde maken. Buiten stelde 
alle leiding zich even voor en 
maakte Brian een leuke groepsfoto. 
Later gingen we eten. De nasi was 
erg lekker. 
Na de corvee hebben we wat 
kennismakingsspelletjes gedaan. 
Na krantenslag deden we nog een 
spellenparcour. 
Nog even gewandeld in het bos en 
daar na lekker slapen. 
Liefs Leandra en Jiska 
 
Zondag 
Na het ontbijt was de kerkdienst 
samen met de junioren. De klok 
werd een uur terug gezet zodat we 
eerder het bos in konden. Het 
thema van de kerkdienst was 
Noach. We hebben ’s middags 
allerlei spelletjes gedaan zoals 
moordenaartje. 
Even gerelaxed en daarna patat 
met een hamburger gegeten. 
Na het corvee deden we een spel. 
Het was een soort hints. 1 iemand 
beeldde een dader, plaats en 
moordwapen uit en daarna beeldde 
de volgende uit het groepje 
hetzelfde uit voor de volgende enz. 
En als laatste deden we nog het 
bekende moordspel. 
Melanie en Jiska 
 
Maandag 
Hey, 
Gister was er weer de grote 
sportdag! Er waren allerlei spellen 
maar er was maar 1 grote finale.  
Je moest over een zeepbaan, 
daarna afspoelen en door een 
verrassingsbak.  In die 
verrassingsbak zat allemaal 
zaagsel en meel, je werd lekker 
goor! Je moest daarna slalommen 
om in een zak weer terug zaklopen. 
De winnaar is nog niet bekend… 
Bart, Ruben, Eva, Sietske 
 
Dinsdag 
We hadden in de ochtend eerst 
bijbelsthema, we moesten een 
eiland maken die goed is voor 
iedereen. Waar de mensen goed 
en zonder pijn kunnen leven. 
We gingen daarna het 
smokkelspel, waar je duren spullen 
door de douane heen moest 
brengen. Je moest veel geld  

 
overhouden. ’s Middags gingen we 
een speurtocht doen. ’s Avonds 
hadden we een kampvuur die 
gemaakt werd door Jiska en 
Leandra. We hadden daarna een 
spooktocht in het bos. Het was een 
hele leuke dag. 
Groetjes Petra 
 

 
 
Woensdag 
Hallo, 
Op woensdag hadden we zoals 
altijd bijbels thema. We hebben 
toen aan een opdracht gewerkt. 
Toen we daarmee klaar waren 
moesten we onze sportkleding aan 
doen. We gingen naar het 
volleybalveld en deden daar een 
leuk, agressief spel. Het was een 
soort van rugby. We hadden geen 
regels dus je mocht van alles doen. 
Het doel van het spel was, de bal 
aan de overkant van het veld en 
het gras te drukken. Onderweg 
werd je natuurlijk gepakt en 
getakeld. Je werd dus ook lekker 
vies. Na het spel ging iedereen 
douchen en nette kleren aan doen. 
We hadden namelijk luxe lunch. 
We kregen saté en broodje 
knakworst (waar helaas te weinig 
van was). 
Na de luxe lunch gingen we naar 
het bos en gingen we oud Hollands 
lintjes verzamelen. Daarna bleven 
we nog even in het bos en werd er 
een beetje gestoeid.  
’s Avonds hadden we de dropping. 
Gelukkig was het wel erg lekker 
weer alleen beetje koud! 
De volgende dag mochten we 
uitslapen. 
Kus Eva 
 
Donderdag 
Vandaag stonden we lekker een 
uurtje later op… Altijd leuk, 
uitslapen! 
Na het ontbijt snel corveeën en 
spullen pakken. We wisten niet wat 
we gingen doen. Jan en Linda 
hadden de special activity 
geregeld. Na even in de auto 
gezeten te hebben kwamen we er 
achter dat we gingen  

 
beachvolleyballen, 
bounceballen,survivalen en vlotten 
bouwen. Je had bij het survivalen 
een baan met allemaal 
touwbruggen enz. Na het 
vlottenbouwen gingen we gezellig 
zwemmen. 
Na de spinazie, aardappelen en 
gehaktbal op gegeten te hebben 
gingen we corveeën en piraat 
spelen bij de junioren. Het was 
alweer erg laat en iedereen ging 
slapen. 
Veel liefs Jiska 
 
Vrijdag 
Vandaag stonden we weer eens 
vroeg op en zaten we met onze 
‘frisse’ hoofden aan tafel voor het 
ontbijt. 
Om 11 uur eindigden we het bijbels 
thema en om 12 uur gingen de 
junioren + senioren naar het dorp, 
iedereen heeft natuurlijk veel 
snoep, chips en drinken gekocht 
voor de terugreis, je kan natuurlijk 
ook overdrijven bijv. Carlos met z’n 
7X225g chips = 1,575 kg chips, 
wonder boven wonder was het 
dezelfde avond op (met wat hulp). 
We kwamen terug van het dorp en 
we gingen op de kamer chillen en 
voorbereiden voor de bonteavond. 
Ruben, Bart en ik (Sven) gingen 
Destiny’s Child doen en Kus, na 
het eten van brood was het 
eindelijk zover, de grote 
onvergetelijke reusachtige veel 
werk vergende corvee. Na het 
saaie en vieze werkje gedaan te 
hebben was het dan eindelijk echt 
zo ver, de begeerde bonte avond 
met veel leuke en grappige acts. 
Vervolgens gingen we de junioren 
zaal ‘pimpen’ met onze cup D, toen 
gingen we spookverhalen vertellen 
en chillen op ons bed tot half 5 of 
zo. 
De karavaan trekt verder, latertjes. 
Sven 
 
 

 
De meiden geven een daverende 
GHZV Dansshow weg. “Dancing 
with de GHZV stars”.  

 

 
BEZOEK OOK DE 
WEBSITE VAN HET 
GHZV: 
 

 
 
 

http://www.ghzv.nl/ 
 

 
 

(advertentie) 

Te Koop: 
Zeepbaan. Z.G.A.N.!!  Slechts  
1 keer gebruikt. Zeep, zaagsel en 
bloem niet inbegrepen.  
Te bezichtigen bij Dhr P Tol 
(achtertuin) 
Nooit gegleje is nooit geleefd! 
Teab

. 



    

 



 
 
 
 
(op de melodie van ‘I shall not be 
moved’) 
 
Dit was alweer de kampweek, 
morgen is het klaar 
Het was een onmin lauw en vetcool 
kicke jaar! 
Als dankjewel hebben we weer een 
lied bedacht 
Dus luister met aandacht 
 
‘Wie brengt mij naar bed toe? Ik 
kom niet meer vooruit..’ 
Carlos waggelt voor ons door de 
gang vooruit 
Hij is zo moe, hij weet niet waar die 
wezen moet 
Carlos, ’t komt wel goed 
 
Tom laat ons steeds weten, wat ‘ie 
er van vindt 
Het gaat niet om het leuke, het 
gaat om wie d’r wint 
Met volleybal, ondanks de hulp van 
iedereen 
Gaat die bal d’r nooit overheen 
 
Als het hem goed uitkomt is 
Thijmen ‘nog maar klein’ 
Vooral als de quizvragen hem te 
moeilijk zijn 
En in het bos denkt hij dat hij de 
boel verpest 
Maar hij was ’t allerbest 
 
Yannick die baart ons zorgen, hij 
heeft altijd wat 
Het is dan ook een wonder dat hij 
hier nog zat 
Wat maakt het uit hij houdt ook van 
gezelligheid 
Z’n verhalen wil die kwijt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jiska en Leandra hebben ook een 
lied geschreven op de melodie van: 
All night, All day. Dit meesterlijke 
stukje poëzie willen wij als redactie 
u niet onthouden. 
 
Refrein: 
Wij zijn op kamp 
Meestal regen, ook wel 
zonneschijn 
Wij zijn op kamp 
Met GHZV is het altijd heel erg fijn 
 
Marloes stond altijd voor je klaar 
Ze liep gezellig met de dropping 
mee 
We hadden ‘s nachts een paar 
pauzes maar 
Altijd een lach op maar gezicht 
 
Rekenen is niet Brams sterkste 
kant 
Maar met appels kom je heel erg 
ver 
Verontwaardigd zat hij op het zand 
Stop muziek: “Zit er nou en senior 
op mn zusje” 
Trok hij hem van haar af 
 
 

 
 
 
Wie kan d’r lekker katten, gôh wie 
zou dat zijn? 
Ja, dat is onze Petra, die krijg je 
niet klein 
Ze sluipt zo af en toe de 
jongenskamer in 
En heeft ’t naar d’r zin 
 
Sven die slingert constant kindren 
in het rond 
Die landen niet zachtzinnig dan 
weer op de grond 
Z’n dekens goed, z’n muggespul zit 
op z’n huid 
En doe je lenzen uit! 
 
Ze kon het niet geloven, “Ik had 
geen legging aan!” 
“Ik heb daar echt staan zingen met 
een rokkie aan! ` 
Maar Eva is nu echt een die/hard 
senior 
Gaat er helemaal voor! 
 
Boeren, scheten, zweren, dat is 
onze Bart 
Die boeren en die scheten, die zijn 
lekker hard 
Op de survivalbaan daar ging jij als 
een speer 
Je bent een toffe peer! 
 
Fardin die zie je lachen, praktisch 
dag en nacht 
En gisteravond was ´ie onze 
sterrenwacht 
Hij is sportief met voetbal, rugby, 
volleybal 
Je bent een leuk geval.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
De spooktocht was niet van lange 
duur 
Bram, eikel, jullie lopen verkeerd 
Died had moeite achter het stuur 
De weg die had een moeilijk stuk 

 
Voor Crina was het de eerste keer 
Om met de senioren mee te gaan 
Hopelijk zien we je volgend jaar 
weer 
Leiding, allemaal bedankt! 
 
 

 
 
 
Op de melodie van ´Even aan m´n 
moeder vragen…` 
 
Blonde haren, blauwe ogen 
Uit een sprookjesboek geslopen, 
Kwam je bij de bussen staan en 
zei;  
´Graag een ritje naar het kamphuis´ 
´Ik ben Ben en heb er zin in´ 
Ik zei ´Waarom ga je niet met mij?´ 
 
En weer terug naar ´I shall not be 
moved´ 
 

 
Petra kwam laatst binnen met een 
rooie kop 
Had in de zon gelegen zonder olie 
op 
ADO Den Haag die club die vindt 
zij echt te gek 
De rest lult uit z´n nek 
BOEREN! 
 
En zit je effe lekker met een bakkie 
pleur 
Daar komt daar onze Daantje met 
z´n schorre scheur 
In het casino inzetten met veel 
geschreeuw, 
Kabaal, lawaai, gegil, gedoe, 
rumoer, gestamp, jolijt 
Z´n stem is lekker kwijt! 
 
Erica moest wennen aan de 
viezigheid 
Maar na wat dagen kampweek was 
ze dat wel kwijt 
Alleen haar nagels, die beschermt 
ze echt altijd 
Je bent een ijdele meid! 
 
 
 
 
De volgende voorwerpen zijn 
gevonden tijdens het opruimen 
van het kamphuis. De 
rechtmatige eigenaar (-es) kan 
deze af komen halen bij iemand 
van de leiding (in voorkomende 
gevallen na het geven van de 
nodige uitleg. 
 
- een manicuresetje 
- véél vrouwenkleding 
- Bert & Ernie cd (met 

bedenkelijke teksten) 
- Een (halfvolle) schatkist 
- 13 kilo Chili Con Carne 
- stukjes voor de kampkrant 

(2004) 
- aanmaakblokjes (??) 
- een eenzaaam geitje 
- 4 opgevulde bh’s (op de 

jongenskamer!!) 
- afwasteiltje vol met 

huishoudelijke voorwerpen 
(die NIET bij het spel hoorden) 

- een groepje gedropte 
senioren (aan de verkeerde 
kant van de IJssel) 

 
 
 
En onze Tom van Eerden, wat een 
lieve knul 
We vinden je geweldig, dat is geen 
flauwekul 
Je bent zo leuk, gezellig echt een 
fijne vent 
HOERA! Dat jij d´r bent 
 
Boem, Klabam en Kledder, daar 
komt Jiska aan 
Op de spooktocht is ze onderuit 
gegaan 
Maar vlotten bouwen schudt ze 
zomaar uit d´r mouw 
Jis, hoe kan dat nou? 
 
De postbode die bracht jou elke 
dag een kaart 
Vriendinnen bij de vleet, ´t lijkt of je 
ze spaart 
´Ik mis je Ruben, kom toch 
alsjeblief terug´ 
Dus pak je tas en ga nou vlug! 
 
Voor Leandra was de kampweek 
anders dan altijd,  
De zon die wou niet schijnen, ze 
was d´r ritme kwijt 
Een handvol zand, wéér zo´n 
stomme junior 
Waar doe je ´t allemaal voor.. 
 
Sietske is een leuke, kwam hier 
voor het eerst 
Moest nog effe kijken wat voor 
sfeer hier heerst 
Ze vond het leuk, ik denk dat dit 
een vaste wordt 
Siets, wij zijn akkoord 
 
Melanie dit is nu écht de laatste 
keer 
Nog een keertje meegaan lukt nu 
echt niet meer 
Je eigen huis, je stekkie, ja, je 
eigen plek 
Mel, je was te gek! 
 
 
 
Uiteraard waren er ook mensen 
spullen kwijt. Hieronder hun 
roep om hulp….. 
 
T. v E. uit Voorburg: 
“WIE helpt me…..? Ik ben m’n 
geitje kwijt. Voor het laatst gezien 
op een uitbundig feestje in 
Oosterhout. Ik mis ‘m enorm. 
Asjblief…wie heeft ‘m gezien??” 
 
C. v H. uit Voorburg: 
“Ik loop inmiddels met afgekloven, 
rouwranderige, vergeelde nageltjes 
van zo’n halve cm dik. Help!” 
 
J v L en L S uit Voorburg: 
“Niet dat we ze nodig hebben, 
maar goed, we zijn ze wel kwijt! 
Wie heeft onze aanmaakblokjes 
gezien?” 
 
R K uit Voorburg: 
“De hele week moeten doen met 
twee vaatdoekjes!!  
Welke ?!*&^%! Heeft de rest 
meegenomen?!?” 
 
Gemeente Oosterhout: 
“Wie mist er een paar pubers? We 
geven ze nu al 3 maanden te eten, 
en onze Chili Con Carne raakt op!” 
 
 

HET SENIORENLIED 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
Op de melodie van skaterboy 
Dicky is sterk 
Dicky die praat 
Met Reinout erbij is er veel 
kattenkwaad 
 
Heleen en Sebas 
Zijn in hun sas 
Ze-zijn-zo-verliéfd 
 
Niek was de vlag 
Weet jij waar hij lag 
Onder een struik of misschien in de 
boom? 
 
Professor Bart 
Is heel erg ‘smart’ 
Daar maakt zijn groep dus gebruik 
van 
 
Refrein: 
Pijlsnelle Christiaan, voetballen dat 
hij kan 
Komt hij in het Nederlandse team? 
Idrissa is net zo goed, weet hoe hij 
scoren moet 
Hakt iedereen in de pan 
 
Arne en Job 
Zijn samen top 
Volgend jaar senior 
Dat is een strop 
 
Sytse en Thijs 
Zijn eigenwijs 
Volgend jaar senior 
Dat wordt onwijs 
 
Hé daar is Daan 
Laat ‘em maar gaan 
Niet bang in het donker 
Hij kan ze wel aan 
 
Eva van S. 
Gaf hypnoseles 
Had bij de kinderen daarmee 
succes 
 
Refrein: 
Tayra en Julliet, zijn samen heel 
koket 
Vele jongens in de rij 
Shabnam is heel erg stoer 
Zorgt voor haar zus en broer 
Wij hebben er een leiding bij 
 

 
Refrein: 
Alice de stille meid 
Neemt voor zichzelf de tijd 
Altijd rustig en beleefd 
 
Victor zijn bed ligt vol 
Het lijkt een konijnenhol 
Past dat alles in die tahâhâhâââs 
 

 
 
 
 
Intermezzo: (op de melodie van de 
verjaardag’s cd) 
Ayres dit is je verjaardag 
Je verjaardag gaat zomaar niet 
voorbij 
Want de jarige ben jij 
Daarom ben ik ook zo blij 
En zingen wij hiep hiep hoera 
 
Waar is paulien? 
Heb jij haar gezien 
O, kijk ze zit daar 
Wat een prachtig lang haar 
 
Frozan is blij 
Voelt zich heel vrij 
Zij heeft het altijd naar haar zin… 
 

 
Refrein: 
Lianne ligt lang in bed, heeft 
s’avonds heel veel pret 
Heeft niet genoeg aan deze nacht 
Tara die heeft een beer 
Komen zij nog een keer 
Want wij vonden haar heel tof 
 
Eva kletst in het bos 
En ook nog in haar slaap 
Staat die mond van haar nooit stil? 
 
Refrein: 
Dit was het zomerkamp, vond jij het 
ook zo leuk 
Ga jij volgend jaar weer mee? 
Maar eerst nog de reünie, waarin ik 
jou weer zie 
Zestien oktober Fonteinkeheheherk 
 
Dit is Francien 
Een meisje van tien 
Eerste keer méé 
En moet je eens zien 
 
Sander is groot 
Sander is sterk 
We zijn blij dat ‘ie mee is 
 
Sylvia wil 
Geen meidengegil 
Maar lekker sporten 
Met jongens dat wel 
 
Sjoerd doet ook mee 
Is altijd tevree 
Was ook weer jarig 
Maar volgend jaar: néé 
 
Refrein:  
Julia lacht altijd, heeft hier een 
goede tijd 
O ja, je ziet dat ze geniet 
Dit was het zomerkamp, vond jij het 
ook zo leuk 
Ga jij volgend jaar weer mee? 

 
 
 
 
Dymph is nog klein 
Maar zij mag er zijn 
Dapper ondeugend 
En vrolijk is zij 
 
Marie-Christien 
Is ook weer gezien 
Ze praat heel wat af 
Met haar nieuwe vriendin 
 
Dennis is lief  
Soms is hij kwaad 
Het duurt een minuutje 
Voordat het weer gaat 
 
En dan izzet 
Die wil niet naar bed 
Keten en snoepen 
Zo is het 
 
Refrein: 
Jonas zijn grote broer, vinden wij 
niet zo stoer 
Als onze eigen kleine man 
Dit was het zomerkamp, vond jij het 
ook zo leuk 
Ga jij volgend jaar weer mee? 
 
Refrein: 
Queen is een leuke meid, neemt 
altijd alle tijd 
Komt als laatste naar de zaal 
Rohullah is onze clown, dus ben je 
even down 
Ga dan naar hem en haal een grap 
 

 
Bridge: 
Devika is een stille kracht 
Die ineens uitbundig lacht 
Haar gezicht wordt dan heel zacht 
En o ja, ze is dus acht 
Ook Elise is zo oud 
Soms is zij een beetje stout 
En dan gaat zij in de fout 
Maar ze heeft een hart van goud 
 
Bridge: 
Christina, Rilana, Pri 
Scilaa, Christina, Rila 
Na, Priscilla, Christina 
Zeg ons dat nog maar eens na 
 
En Tamara is heel lief 
Is een echte hartendief 
En een grote kletsmajoor 
Nee, dat kind zit wel snor 
 
Simon leeft mee 
Hij telt wel voor twee 
Haantje de voorste, maar dat is oké 
 

 
 
 
 

 
 
Refrein: 
Dit was het zomerkamp, vond jij het 
ook zo leuk 
Ga jij volgend jaar weer mee? 
Maar eerst nog de reünie, waarin ik 
jou weer zie 
Zestien oktober Fonteinkeheheherk 
 
Dit is het eind 
Het zit er weer op 
Zing nu maar mee 
Zet de zaal op z’n kop 
 
Refrein: 
Dit was het zomerkamp, vond jij het 
ook zo leuk 
Ga jij volgend jaar weer mee? 
Maar eerst nog de reünie, waarin ik 
jou weer zie 
Zestien oktober Fonteinkeheheherk 
 

 
 
 

Zeeroversnest 

‘De Potige Piraat’ 
 
Zoekt voor haar schip  

 

‘Ahoy en Dag’ 
 
nog: 
Scheepsmaatjes 
Koksmaten 
Dekzwabbers  
Kielhalers 
 
Kandidaten moeten beschikken 
over minimaal één week 
zeeroverservaring, kennis van 
de zeeroversliederen en het niet 
erg vinden om een paar 
maanden op Chili Con Carne te 
leven. 
Reacties onder nr.1 van dit blad  
 
(Richten aan Dhr. R. Uigbaard) 
 

 
 
 

 
 

HET JUNIORENLIED 



 
 
 
 
 
JuniorenDagboek 
 
Onze junioren hadden 
natuurlijk genoeg te 
schrijven en vertellen. 
Hieronder een paar 
verhalen over de 
kampweek. 
 
Kamp is zo leuk en we 
gingen ook naar de bos 
en het was ook heel 
veel limonade voor de 
dorstheid. Speurtocht 
met monikken piraten 
gezocht. De zchatkist 
gezocht en zoeken 
vann het schatkaart en 
Rudolf en Elizabeth bij 
elkaar teruggevonden 
en nog gaan 
bonteavond. 
 

 
 
Ik vond het kamp heel 
erg leuk omdat we laat 
naar bed mochten. We 
deden ook heel veel 
spelletjes dat was super 
gaaf!!! We hadden ook 
een heel leuk thema 
over piraten, schatten 
en weet ik veel wat nog 
allemaal. Het eten vond 
ik bijna allemaal lekker. 
Ik denk dat ik volgend 
jaar weer meega als ik 
kan. Ik vond namelijk 
alles heel leuk. 
IK VOND HET HEEL 
LEUK VOOR DE 1e 
KEER!!! Paulien. 
 
Ik vin kamp heel leuk 
omdat we de schat 
moeste vinden en de 
huis terug hadden 
gekogt van meneer vos 
van helsedingen en in 
de bos was ook heel 
leuk. Izzet. 
 

 
 
Ik vind het GHZV kamp 
heel leuk. Dit jaar 
hadden we het thema 
piraten. We hadden dit 
jaar jammer genoeg 
regen aan het begin van 
de week. Gelukkig werd 
het na 2 dagen weer 
droog en gingen we na 
3 dagen het bos in. 
Maandagochtend 
gingen we levend 
stratego doen nadat we 
ruigbaard de piraat 
hadden ontmoet. ’s 
Middags hadden we 
sportdag, dat was echt 
heel vet!!!! 
Het verhaal begon dat 
mevrouw Van 
Barneveld het kamphuis 
heeft verkocht aan een 
makelaar die zei dat hij 
er een mooi kamphuis 
van zou maken. Maar in 
plaats daarvan wilde hij 
er een winkelcentrum 
neerzetten. Het verhaal 
ging dat er in de buurt 
een schat begraven ligt. 
We wouden met 
mevrouw van barneveld 
de schat zoeken om het 
huis terug te kopen. Die 
ruigbaard wou wel 
helpen, maar hij moest 
eerst zijn schatske 
terug: Elizabed. Later 
vonden we Elizabed 
terug. Toen moesten we 
de schatkaart nog 
vinden. Er zat een helft 
in het portret van 
Elizabed. Later vonden 
we de andere helft 
gevonden. De piraten 
hadden de andere helft. 
Nog geen half uur later 
hadden we de schat en 
binnen 12 uur was het 
huis weer van mevrouw 
van Barneveld. Sietse. 
 
 
 
 
 
 

Het kamp was erg leuk. 
Het ging over een 
mevrouw die haar huis 
had verkocht aan 
iemand die had gezegt 
dat hij er een bungalow 
ging neerzetten voor 
haar. Maar er bleek dat 
hij er een winkelcentrum 
wou neerzetten en die 
mevrouw moest daar 
weg. Maar er was een 
schat. Door spellen 
kregen we aanwijzingen 
waar de schat lag. 
Uiteindelijk hebben we 
de schat gevonden en 
daarmee het huis 
teruggekocht. We 
deden spellen zoals 
levensstratego of 
levenskwartet. Bart. 
 

 
 
Ik vond het kamp heel 
cool omdat: ik heel veel 
nieuwe vrienden heb 
gemaakt waar ik in het 
kamp mee om ben 
gegaan. De leiding 
NATUURLIJK heel 
aardig, cool, vet, toppie. 
Ik vond het zo leuk dat 
ik nog wel een week 
zou willen blijven. 
Groetjes Tayra. 
 
Ik vond het kamp heel 
leuk omdat het me 
eerste keer was en het 
thema was ook heel 
leuk en de spelletjes 
waar vooral te gek. 
Sander. 
 
Ik vind kamp heel erg 
leuk. Omdat ik veel van 
actie en sport hou en 
dat doen ze hier heel 
veel. En ze doen ook 
veel dingen buiten in de 
donkere nacht. Het was 
een erg leuk thema, met  
 
 
 
 
 
 
 

de piraten en nog veel 
meer. Ik kom volgend 
jaar terug. Groetjes 
Arne. 
 

 
 
Ik vond het kamp erg 
leuk omdat de spelletjes 
leuk zijn. Het verhaal 
was ook wel leuk. De 
leiders zijn tof!! Syl. 
 
Ik vond het kamp leuk 
omdat de spelletjes leuk 
zijn. En het is eng. 
Jonas. 
 
Ik vind het kamp leuk 
omdat er aardige 
kinderen zijn. En er zijn 
goeie leidingen. En we 
doen veel leuke spellen. 
Sebastian. 
 
Ik vond het kamp erg 
leuk, omdat er veel 
sport is en veel leuke 
spelletjes zijn. Ik vond 
het erg leuk om samen 
met Arne op kamp te 
gaan en de busreis was 
ook lol. Het was een 
leuk thema “piraten”. 
Tot volgend jaar bij de 
senioren. CU, Job. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Wist je dat… 
 
 
…het kampvuur ook dit jaar weer zonder aanmaakblokjes aanging? 
…dit te danken is aan onze padvinders? 
…wij dus volgend jaar waarschijnlijk voor jet laatst een mooi vuurtje hebben? 
… er een paar geboren acteurs onder de senioren zijn 
… zij als acteur in de wieg gelegd zijn voor piraat 
… de luxe lunch bij de junioren weer top was 
…dit uiteraard ook bij de senioren zo was 
… medicine-bal-rugby een groep sportende senioren behoorlijk kan uitdunnen? 
… Ben regelmatig de boom in k(l)on(m) 
… de eerste spellen voor volgend jaar alweer klaar zijn 
… Tayra ook dit jaar weer aan de man was 
… dit jaar Thijs de gelukkige was 
… we nog noooooooit zoveel regen hebben gehad op kamp? 
….het trouwens wel heel mooi aansloot op ons Bijbels thema, de Ark van Noach? 
….het Bijbels thema van volgend jaar Mozes in de woestijn wordt? 
… de groene zeepbaan de schrik van de winnaars van de sportmiddag was? 
… het wél een groot succes was?  
… het grote fietsbandenspel ook dit jaar weer geen succes was? 
… dit spel dus voor de komende jaren in de ijskast is gezet? 
… Rohula iedereen opvrolijkte met zijn grote lach? 
… het sponzen volleybal heel erg modderig was? 
…je volgens Tom R. mensen die je aardig vind ‘niet te hard moet meppen!’ 
…je volgens Bart R. voor de ‘zekerheid twee keer moet slaan!’ 
…er een junior was die dacht dat Diederik bij hem in het groepje zat? 
…Criek volgens Ruben de meest volwassen leiding is? 
…dat dat niet zo gek is als je twee keer zo oud bent als de rest van de leiding? 
…een spel volgens Tom R. niet leuk hoeft te zijn……als je maar wint.. 
…Roland erg goed is met een meetlint? 
…Reinout het gehele repertoire van Rammstein uit z’n blote koppie kent? 
…wij dit eigenlijk maar aan moeten nemen, omdat we er niks van hebben verstaan?  
…wij hetzelfde van Reinout vermoeden? 
….Ayres, Priscilla, Sjoerd en de moeder van Bram en Marloes dit jaar (wéér) jarig waren? 
…wij een heel mooi lied voor hen hebben gezongen? 
…de moeder van Bram en Marloes jullie daarvoor nog een keer héél erg wil bedanken? 
…het eten ook dit jaar weer geweldig was? 
…we de bezoekjes van dominee Algera erg gaan missen? 
…dominee Sterrenburg nu dus maar twee keer langs moet komen? 
…de keuken een grote fan is geworden van kamphuis Ahoy? 
… Chris voor het eerst mee was? 
… hij volgend jaar zeker weer van de partij is? 
…Criek na een pauze van zo’n acht jaar een comeback als leiding heeft gemaakt? 
…ook zij volgend jaar gewoon weer meegaat? 
… Diederik komend jaar niet meer mee gaat? 
… hij alle kinderen en leiding bedankt voor een fantastische tijd? 
…we volgend jaar naar Eersel gaan? 
…we d’r nu al onwijs veel zin in hebben! 
 
…we jullie allemaal bedanken voor een onwijs gave kampweek! 
 

Tot volgend jaar! 
 
 
 


