Atlantiskamp 2016
‘t Kraanven
in Loon op zand

Geslaagde kampweek!

Zaterdag		
OCHTEND		

16-07-2016

Vertrek atlantis kamp

Bij Atlantis kreeg iedereen een briefje met
een zin van een deel van een liedje moest
je dus kijken bij wie je zat daarna reden de
vrachtwagen en de auto’s weg bij Atlantis.

We hadden acht vragen op verschillende
plaatsen in het bos en op het kampterrein.
De vragen gingen over de plaats zelf en over
de leiders.

Toen we er waren gingen we lunchen na
Zo dat we meer van het bos enzo afwisten. En
een halfuurtje kwam de vrachtwagen pas
groepje 6 had gewonnen.
we gingen alles uitladen en in de slaapzalen
zetten. Daarna ging de leiding een speurtocht uitzetten en de andere zeiden de
Van Emma en Nathanja
groepjes .
We gingen een speurtocht doen met 6
groepjes plus een leider.

MIDDAG		

Kennismaking

Daar waren we dan bij het kamphuis we
gingen een het huis in en kijken wat onze
bedden zouden worden. Daarna kwam de
vrachtwagen en gingen we alle spullen in
het kamphuis laden. Daarna ging iedereen
de koffers uitpakken de hoeslakens om de
bedden doen en de dekens en de kussen
neer leggen. Toen we dat gedaan hadden
gingen we even wat drinken.
Toen we alles hadden gedaan gingen we wat
kennismakingsspelletjes doen om elkaar

wat beter te leren kennen. Om te weten
hoe oud iedereen is en hoe iedereen heet.
Toen we daar mee klaar waren gingen we
lunchen en daarbij werd door Chantal na
het lunchen de kamp regels verteld voor alle
kinderen die nieuw waren.
Gemaakt door
Lars en Ruben

AVOND		 5 Landenspel

dat de prijzen werden veranderd, Dan moet
je weer spullen verkopen voor de prijs die
ze bij dat land hadden. Toen we klaar waren
gingen we terug naar het kamphuis, daar
stond heerlijk wat limonade te wachten op
ons, daarna wassen, happen en plat.

Zaterdag avond hebben wij aardappelen
met wortelen en doperwtjes en een slavinkje gegeten. Nadat de corvee klaar was en
iedereen lekker was uitgebuikt, gingen wij
richting het bos (twee aan twee natuurlijk) voor het 5 landenspel. Het 5 landenspel
hield in, je moest spullen kopen bij een land
en dat bij een ander land verkopen, maar na Groetjess
10 minuten ging er een toeter, dat betekende Lodi, Lieke, Mariska en Lynn

Zondag		 17-07-2016
OCHTEND		

Kampdoop

Zondag ochtend hadden we de kampdoop.
We moesten in 2 tallen. Toen gingen we met
blinddoek om naar de speeltuin en Maarten
bracht ons daar. Toen kregen we een pet
op waar gel in zat. Daarna moesten we een
lijntje volgen. En opeens voelden we een
boom en daar moesten we toen aan schudden en toen kwam er vogelpoep (yoghurt)
uit de boom vallen. Toen weer verder het
lijntje volgen. Toen kwamen we Mark tegen
die vroeg wat voor weer het was en het was
mistig. Hij gooide meel op ons. Toen weer
verder lopen. En toen kwam Joyce tegen. Bij

Joyce moesten we in een draaiding zitten en
ze ging ons toen heel hard ronddraaien. En
weer verder. We moesten daarna bij Jelmer
aan de picknicktafel gaan zitten en moesten
we vragen beantwoorden. Als je het goed
had kreeg je water in je mond gespoten, en
anders water met zout erin. Daarna moesten
we zingen en dansen bij Jeroen. Daarna gingen we naar Chantal en moesten we onder
een net door kruipen met vla eronder. Op
het laatst moesten we bij Robin in een badje
staan en een eed afleggen en daarna werden
we afgespoeld.
Geschreven door Mirthe en Lisette

MIDDAG 		

Levend stratego

We gingen lunchen en daarna spelen naar
een tijdje gingen we levend stratego spelen
in het bos. Er waren 3 groepen met 3 leiders
we moesten de vlag van andere zoeken en
mensen tikken.De eerste vlag werd na 40
minuten gevonden door Nathanja van team
1 rood die had de vlag van team 2 groen
gevonden. We deden nog een potje en Marc
van team 1 rood vond de vlag al na 6 minuten van team 2 groen wel raar want die

AVOND		 Douanespel
Zondagavond hebben we ‘heerlijke’
bloemkool gegeten. Bij de bloemkool werd
ook appelmoes geserveerd. Sommige deelnemers konden het niet laten om andere
deelnemers en leiding hiermee lastig te
vallen. Iemand insmeren met appelmoes
was namelijk puntjes waard. Toen alle
bloemkool op was en het toetje ook, ging
de corveeploeg corveeën samen met de
smeerders (die natuurlijk strafcorvee hadden gekregen).
Toen ieders eten weer een beetje gezakt
was en het buiten inmiddels donker was
geworden, werden we bij elkaar geroep-

van team 3 berche is namelijk niet gevonden
dus hadden ze wel een goede verstopplaats.
We gingen terug kregen wat drinken en een
snoepje. De uitslag was als volgt op nummer
3 was geeindigd team 3 berche op nummer 2
team 2 groen en op nummer 1 team 1 wel heel
toevallig maar ja.
Emma en Nathanja. :]

en. Het douanespel werd uitgelegd en we
vertrokken (twee aan twee) naar het bos. Iedereen deed heel fanatiek mee, ook de douaniers deden (te) goed hun best. Uiteindelijk
hebben de kinderen met een heel klein
verschil gewonnen van de douaniers. Nu de
uitslag bekend was, gingen we ons wassen,
daarna happen, nog even kletsen en daarna
plat.
Groetjes,
De aller leukste, liefste, knapste, aardigste
deelnemers van kamp.
(Lynn en Elise natuurlijk)

Maandag		

OCHTEND		

18-07-2016

Boskwartet

Maandagochtend ging de wekker om
acht uur. We werden meteen buiten verwacht, om lekker te ochtendgymnastieken.
Maarten en Robin hadden een aantal zware
oefeningen voor ons geselecteerd, waar de
meeste deelnemers niet zo blij mee waren
(dinsdag hadden de meesten nog spierpijn).
Toen we klaar waren konden we gelijk
aanschuiven. We genoten allemaal van ons
ontbijtje, en toen kwamen Gru en de minions weer langs om een nieuwe minion uit
te zoeken.
Lisette was de gelukkige, omdat zij de nacht
ervoor op het verkeerde bed ging liggen, en
echt niet meer naar haar eigen bed wilde.

Nadat alle ontbijtjes op waren, en de corveeploeg zijn werk had gedaan, vertrokken
we naar het bos om daar boskwartet te
gaan spelen. Het was erg warm in het bos,
maar ondanks dat werd er alsnog leuk
(vals en fanatiek) gespeeld. Uiteindelijk
eindigde het spel met twee groepjes op de
1e plaats.
Kusjes,
De aller leukste, liefste, knapste, aardigste
deelnemers van kamp.
(Lynn en Elise natuurlijk)

Maandag middag: het zakdoekenspel.
Er werd gezegd dat we een nieuw spel gingen doen, we wilden heel graag weten
wat voor spel het zou zijn.
Het spel werd uitgelegd en het was het zakdoekenspel!
Er werden groepjes gemaakt met de kleuren: paars, blauw, groen, geel, rood,
oranje en roze.
Er liepen 8 leiders door het bos heen, ze hadden allemaal een zakdoek met een
speciale kleur. De groepjes moesten de zakdoek vinden in hun kleur. Maar je kon
niet weten welke leider jouw kleur had, want ze hadden hem in hun broekzakken
gedaan. Als je denkt wie jou zakdoek heeft kan je hem tikken. Maar als je er
achter was gekomen wie jou kleur had, blijft hij hem niet steeds, want ze kunnen ook wisselen van zakdoek. Er was ook een zwarte zakdoek in het spel, die
jou ook kon tikken en dan was je ook meteen af! Je bent ook af als je een leider
hebt getikt, die niet jou kleur had. Dan moet je terug gaan lopen met een ‘’GEPAKT’’ kaartje. Dan mag je gewoon weer opnieuw beginnen! Als je de goede zakdoek had gevonden, dan kreeg je een stempel op een kaartje die je meenam.
Onze reacties over het spel:
- Ik vond het een heel erg leuk nieuw spel!!
- Echt vaker spelen!!
- Leuk dat het met zakdoeken zijn.
- Leuk dat de leiding soms ook met de zakdoeken wisselen.
- Leuk dat we weer een nieuw spel hebben

Van: Silke en Lisanne

AVOND		 Verboden-vuur-bos-spel
Maandag avond hebben we het verbodenvuurbosspel gespeeld. Je moest puzzelstukjes
verzamelen. Je moest bij de leidingen de
puzzelstukjes vragen, die liepen de hele tijd
op verschillende plekken. Maarten was de
bosbrand als hij je had getikt moest je het
puzzelstukje geven, daarna moest je tot 30
tellen. En het stukje opnieuw vinden, die gaf
de puzzelstukjes aan een leiding .

Als je de hele puzzel had, moest je naar de
beginpost, en de puzzel in elkaar zetten.
De puzzels hadden samen een betekenis.
Het betekende een kampvuur met marsmellows en muziek die we zelf maakten.
We deden ook een paardenrace na en een
berenjacht.
Wij vonden het een hele leuke dag !!!
Groetjes Lodi en Mariska.

Dinsdag		 19-07-2016
OCHTEND		

Efteling deel 1

We kwamen sportief uit ons bed, omdat
we meteen ochtendgymastiek gingen
doen. Daarna gingen we lekker ontbijten
en wat eten maken voor de fietstocht. We
waren erg in de war, want ze zeiden dat
we naar de Efteling gingen. Maar niemand geloofde dat, vooral omdat de ene
het wel zei en de ander niet. We gingen
fietsen, opeens zagen we bordjes met Efteling langs de weg. Iedereen was blij dat
we naar de Efteling gingen. We liepen
naar de verzamelplek en gingen meteen
van start.

We moesten wel met een leiding, maar we
waren in de Efteling, en het was heel leuk.
Nou waar ga je het eerste in, dat is niet zo
moeilijk natuurlijk in de Vogelrock. Het is
een donkere leuke atracie met veel bochten
en mooie lichtjes. We zijn ook in de vliegende holander geweest want we houden veel
van achtbanen. Je kan er veel opnoemen
want ze zijn allemaal leuk, we gingen terug
naar de verzamelplek om te wisselen van
leiders.
Dit is het eind van ons verslag
Lieke en Suzan

MIDDAG		

Efteling deel 2

Vandaag zijn we met de hele groep naar de
Efteling geweest met de fiets, we vertrokken om 9:30, eenmaal aangekomen gingen
we eerst een verzamelplek afspreken. Toen
we een verzamelplek hadden gevonden
mochten we ons in groepjes verdelen en
naar de attracties toe, de allerkleinste
moesten met een begeleider mee. Om 12:00
moesten we terug naar de verzamelplek om
te lunchen en wat te drinken.
Nadat de lunch voorbij was ging iedereen
weer verder. De kinderen zijn in achtbanen
geweest en nat geworden, sommige hebben
in een achtbaan gezeten waarbij zij dachten dat ze er nooit/niet meer in zouden zitten. Zolang de kinderen weg waren, kon
de begeleiding op de verzamelplek liggen.

Kinderen hebben lekker wat drinken gekocht en een ijsje gekregen. Rond 16:30 tot
uiterlijk 17:00 moesten we weer terug zijn op
de verzamelplek, om nog wat drinken te krijgen en langzaam terug te keren naar de fietsen. Deze dag was perfect voor de Efteling
met meer dan 25 Graden. Aangekomen bij
het kamphuis konden we een zwembroek/
bikini aandoen en met water spelen bij een
grasveldje die er niet ver vandaan was. Toen
viel de avond… maar dat mensen, is weer
een ander verhaal.
Marc de Waal &
Olav Kuppens

AVOND		 Monnikenspel
We aten in de avond spinazie. Eigenlijk
zou je denken dat iedereen begon te gooien, maar dat gebeurde niet. We moesten
namelijk smeren! Maar dat gebeurde ook
maar weinig. Na het eten hadden we nog
wat vrije tijd en gingen al snel een bos
spel doen. We gingen het Monnikenspel
doen. We werden in 6 groepen verdeelt. Bij
monnikenspel is het de bedoeling om een
toverdrank te maken. Je moet ingrediënten door het bos een brengen. Dat zakje

ingrediënten moet je laten zegenen door een
monnik. Er zijn twee soorten monniken. Een
witte monnik is goed, die zegent je zakje.
Maar een zwarte monnik pakt je zakje af. Je
kan niet zien wie goed of slecht is want de
capuchon van hun monniken pak hangt over
hun gezicht heen. Je moet dus tikken puur
op de gok. Maarten en Robin waren goede
monniken. Mark, Natasja en Jelmer waren
slechte monniken. Aan het einde was het
duidelijk wie had gewonnen, groepje 3.
Ilse en Fay

Woensdag		 20-07-2016

OCHTEND

Ontbijt voor de heren

Deze morgen werden de jongens gewekt
door de meiden voor een ontbijtje op bed
met een beschuitje en een gekookt eitje. Toen de meiden de ontbijtjes hadden
gebracht mochten ze erbij zitten hierna
gingen we verder met ontbijten in de eetzaal. We moesten meteen een lunchpakketje maken omdat we na het ontbijten
en wassen meteen naar het meer gingen
fietsen maar eerst even insmeren met
zonnebrand. De fietstocht was ongeveer 3
kilometer lang toen we er waren konden

we meteen zwemmen in het koele water. Door
de leiding zijn verschillende speel attributen
meegenomen zoals badmintonrackets, strandballen, luchtbedden, waterpistolen en een paar
zwembanden. Er was een mogelijkheid om ijs
en andere lekker dingen te kopen. Tussen het
zwemmen door moesten we ons nog een keer
insmeren omdat het zo’n warme dag was.
Trevor en Luuk

MIDDAG		

Zwemmen

Zwemparty!!!!!!!!!!!!!!
Op woensdagmiddag zijn we met zijn allen
naar een meertje in de buurt gefietst. Toen
we aankwamen rende iedereen meteen
naar het water omdat het heel warm was.
We moesten ons dan ook goed insmeren
maar toch zijn verschillende mensen goed
verbrand. Later kwamen er ook luchtbedden, zwembanden en waterpistolen in het

water. Toen Jeroen begon met het maken
van een zandkasteel gingen anderen dat
spontaan ook doen. Ook hebben we elkaar
ingegraven met zand. Het was een leuke
en warme middag!
Danique en Sanne

AVOND		 Dropping
Woensdagavond zijn we geblinddoekt met
de auto naar een plaats gereden en zijn we
daar gedropt. De jongere groep werd dichterbij gedropt dan de oudere groepen. Elk
groepje moest voor 3 uur weer terug in het
kamphuis zijn, om daar de pannenkoeken
van ‘De Korvertjes’ te eten. Onderweg hebben we langs het hek van Efteling gelopen
en konden we ook verschillende attracties
van het park zien.

We vonden het weer een hele leuke dropping
en het blijft een van de leukste dingen van
kamp!
Groetjes van de leukste jongens van kamp ;
Dennis, Sander & Jurjen

Donderdag		 21-07-2016
OCHTEND		

Uitslapen

Geslapen, Geslapen en nog eens Geslapen.
we mochten heel lang uitslapen. Ongeveer
tot 10:30 s’ochtends. Daarna hadden we
een brunch.

Een lunch en ontbijt tegelijkertijd.
Nadat we hadden gegeten, reden we op de
fiets naar Tilburg.
Iris en Markiska

MIDDAG		

Vossenjacht

We begonnen met een fietstocht in drie
groepen. De groepen gingen om de beurt
weg. We fietsten 15 kilometer richting
Tilburg en hebben daar onze fietsen neer
gezet. Er was een korte opstopping omdat er een kermis (een van de grootste!)
werd opgebouwd. We zochten de centrale post op bij een suikerspin kraampje.
Hier kregen we de verdere uitleg over
de vossenjacht. Joyce en Jeroen waren de
begeleiders over het spel. Zij waren de
kaartjes kwijt die toegang gaven tot de
hokken van de dieren. Onze opdracht was
dat we de dieren moesten opzoeken, en
vervolgens de kaartjes moesten verdienen
door een opdracht te doen. Kris was een
papegaai, Zijn opdracht was dat je drie
mensen op straat moest aanspreken en
vervolgens drie zinnen moest napraten.
Mark was een olifant, zijn opdracht was
om een slinger van elkaar te maken en als
een olifant rondlopen. Je moest elkaars
handen vastpakken tussen de benen door.
Janneke was een zebra, bij haar moest je

twee mensen met een wit shirt en twee met
een zwart shirt vinden. Die moest je in een
volgorde zetten van de zebra kleuren. Robin
was een aap, bij hem moest je in een rij op
de grond zitten en voor een tijdje vlooien.
Natasja was een pinguïn, bij haar moest een
iemand van je groepje worden ingewikkeld
met folie tot zijn middel. Die moest dan een
rondje waggelen. Maarten was een leeuw,
bij hem moest je met zijn alle een lied zingen
van de Lion King. Maar er liep ook een stroper rond, Aïsha, als zij jou te pakken kreeg
werd er een kaartje afgepakt. Dan moest je
terug naar het dier en een vraag beantwoorden. Hierna moest je naar het centrale punt
en alle eigenschappen per dier opschrijven.
Daarna moesten we wachten tot iedereen
terug was en hadden we nog drie kwartier
vrije tijd. Hierna zijn we weer in de groepen
terug gefietst en kon je bij het kamphuis nog
even met water spelen. Dit was het einde van
de middag. Wij zelf vonden het een erg leuke
middag.
Ilse en Nina.

AVOND		 Minute to win it
Donderdagavond hebben we het spel minute to win it gespeeld. Dit spel is vier jaar
geleden voor het laatste gedaan dus was
het voor heel veel deelnemers nieuw. Het
houdt in dat je in een minuut zo vaak mogelijk een bepaalde opdracht uit te voeren.
Een paar voorbeelden hiervan zijn: zo veel
mogelijk spekjes in je mond doen, zo veel

mogelijk ballonnen opblazen en er een
knoopje in leggen. Het spel werd begeleid
door Janneke en Maarten. Ze lieten een kort
filmpje zien hoe je de opdrachten uit moest
voeren. Het spel verliep goed en was erg
leuk.
Groetjes van de leukste jongens van kamp ;
Dennis, Sander & Jurjen

Vrijdag		 22-07-2016
FOTOREPORTAGE:
- Onbijt op bed bij de dames
- Klaas 25 ste keer leiding
- Smokkelspel
- Bonte avond

Lied kamp Melodie Sexy als ik dans – Nielson
Refrein:
Het was gezellig weer op kamp
Oo oo oo oo
Het weer was ook geen ramp
Hee hee hee hee
Gezellig loon op zand
Oo oo oo oo
Geweldig loon op zand
Hee hee hee hee

Ilse
Ilse kent een spel
Wat 4 letters heeft
Bingo, lingo is
Het antwoord wat ze geeft
Zijn dat 4 letters
Of zijn dat 5 letters
Dat klopt nieeeeeeett
Refrein

Dennis
Dennis die wordt wakker
Elke keer weer raak
Weer ondergetekend
Gebeurd toch best wel vaak
Lekker te slapen
Toch weer bekliederd

Max
Max die heeft een broek
Wat is daar mee gebeurt
Hij ging lekker zitten
En is volledig uitgescheurt
Dat is toch ook lekker
Dat briesje

Marc
Marruc viel in slaap
Maar niet op zijn bed
Midden op de straat
Zijn groepje dikke pret
Jij bleef toch wakker
Bijna een minion

Kevin
Kevin wat is dat nou
Wat komt daar uit de zaal
Dat boeren van jou is echt
Een vreselijk kabaal
Jij kan ze wel laten
Je overstemt alles

Olav
De leiding nam je beet
Lepels op je kop
Olav bleef stug zitten
Hij gaf het echt niet op
Deed het geen pijn dan
Je bent wel een harde
Respeeeeeeeect

Trevor
Trevor door het bos
Tijdens monnikspel
Toverdranken maken
Kan jij erg snel
Jammer de bammer
Net niet gewonnen
Joyce was tevreduuuuhhhh

Refrein

Refrein

Nina
Nina dat is iemand
Die niet met eten kloot
Dat is wat wij dachten
Tot jij met erwten schoot
Toen was jij echt los
Ook nog vla gooien

Fabienne
In de efteling
Wilde jij vooraan
Achtbanen proberen
Al moet je langer staan
Maar dat is niet errug
Voorin is leuker

Luuk
Bij het monnikspel
Luuk die schrok zich rot
Maar hij vond het leueuk
Hij lachte zich kapot
Ik zie alleen bomen
Of is het een monnik

Lieke
Lieke wisselt stiekem
Onze kussens om
En janneke maar denken
Hoe ze aan een kussen komt
Ze snapte er niks van
Hoe kan dat

Mariska
Mariska ja die heeft
Met water lopen klooien
Zij wist niet dat wij haar
Dan inde wasbak zouden gooien
Ze gooide niet 1 keer
Niet 2 keer
Wel 5 keeeeeeeeer

Jurjen
Jurjen had de vlag
Hij had het zelf niet doo-oor
Je weet ook zelf dat
Je dan geen punten scoort
Je moet beter kijken
Bij levend stratego
Dan win jeeeeeeee

Refrein

Refrein

Amber
Waggelend de dropping
Je billen zijn verbrand
Daarmee was je ook nog
In brandnetels beland
Eerst even kijken
Als je gaat plassen

Felice
Weet je wat het is
Ze heeft geen goede moves
Zie je niet dat ze
Precies weet wat ze doet
Ze kan het niet laten
Daar gaat ze
(aap nadoen)

Lynn
Midden in de nacht
Weet je wat ik rook
Volgen lynn stinken
Kleine poepjes ook
Ze zetten de wekker
Maar niet om te poepen
Elise
Knoflook in je kussen
Als mark zijn bed in kruipt
Maar als je het gaat wassen
Haal het er dan wel uit
Maar je liet het zitten
Nog een keer wassen
Het stinkt noooooooogg
Refrein
Sander
16 x gesmokkeld
Jij gaat echt maar door
We wisten dat je snel was
Dit is een nieuw record
Jij blijft maar rennen
Niet bij te houden
Fay
Bellen blazen kan fay
Echt heel erg goed
Je blaast ze door de hoepel
Je weet wel hoe dat moet
Minute to win it
Belletjes blazen

Zoe
Toilettas onbeheerd
Tandenborstel weg
Lekker kort geknipt
Dat was even pech
Maar je had een reserve
Dus jij gaf daar niets om
Lars
Lars die schrijft een kaart
Dat doet hij best wel goed
Maar hij weet niet waar zijn
Telefoonnummertje moet
Moet ie nou boven
Of onder
Gewoon nieeeeettt
Refrein
Sanne
Pokemon verstopt
Sanne die keek mee
Ze hield netjes haar mo-ond
Leiding was tevree
Toen kreeg ze de punten
De punten

Danique
Wat staat er bij het meer
Tis een zandkasteel
Danique is lekker bezig
Ze maakt er errug veel
Ze kan lekker bouwen
Niet meer te houden

David
Tijdens dropping laatst
Errugg veel geblaf
David rende weg
Een hond kwam op hem af
Als enige jongen
Een held op sokken

Iris
Iris fanatiek
Challenges op kamp
Heel veel punten scoren
Op de spellenflap
Pokemons zoeken
Masseren
En ziiiinnnnggeeeeeen

Suzan
Suzan die werd door maarten
Even opgepakt
dat beviel haar niet
knietje in zijn zak
wat moesten we lachen
wat moeten we lachen
maarten: ik minduuuuuurr

Refrein

refrein

Lisanne
De eerste dag een spel
Zo dat je namen weet
Maar wat vind jij het moeilijkst
Hoe je zelluf heet
Wat het nou silke
Of lisan

Nathanja
op de laatste dag
zong jij je musical
ze wilden jou toen pakken
want de maat was vol
maar dat lukte hen niet
jij was veel sterker

Silke
Silke werd gedropt
Ze gingen door het bos
Frozen, let it go
Zingend ging ze los
Ze kon het niet laten
Lekker hard zingen

Ruben
’s nachts moest jij je bed uit
En niet omdat je keet
Wij weten dat jijhei
dan het liefst corveet
je zet het ontbijt klaar
wel handig

Lodi
Lodi die viel hard
Zomaar uit haar bed
Gewisseld met chantal
Dat was een goede zet
Je wist er niets van
Je was het vergeten
Gelukkkkiiiiiggg

Emma
testje hier en daa-aar
emma vraagt maar raak
quizjes uit de tina
doe je errug vaak
ben jij martin Garrix
of toch Justin Bieber

Refrein
Mirthe
Een hele emmer vol
Mirthe had hem vast
Gooide het op Klaas
En hij was toen verrast
Als klaas ligt te slapen
Gooi jij met het water

Lisette
weet je wat het is
liset die zat niet goed
bij Ilse in haar bed
dat is niet hoe het moet
je moet nu weg wezen
mijn bed uit
ze gaat nieeeeeettt
refreinen

het was gezellig weer op kamp
oo oo oo oo
het weer was ook geen ramp
hee hee hee hee
gezellig loon op zand
oo oo oo oo
geweldig loon op zand
hee hee hee hee
en we zijn weer bijna thuis
oo oo oo oo
maar ik wil nog niet naar huis
neehee neeheee
tot volgend jaar maar weer
oo oo oo oo
dan gaan we nog een keer
hee hee hee hee
jullie waren echt weer top
oo oo oo oo
het hele kamphuis op zijn kop
hee hee hee hee
tis uit nu met de pret
oo oo oo oo
we gaan lekker naar bed
hee hee hee hee

Kamplied van de oudste.
Melodie: Liever te dik in de kist.
Refrein
Ja wij waren op kamp
en dat was zeker geen ramp
Het maakt niet uit, maar met eten
moet je smeren.
Aisha:
Jij verlulde ons plan
Daar werd Chantal wel blij van
(En als stroper moet je kunnen schieten)
En daarvoor krijg je nu karma.
Mark:
Jouw kussen stonk naar knoflook
die van Elise naar rook
Ze zijn weer schoon, maar hij gaat toch wel
weer flink meuren.
Jelmer:
Het kamphuis ligt in Markelo
maar dat is zeker niet zo
En daarom moest jij een
kabouter pakkie dragen.
Refrein
Joyce:
Jij had een bandana om
je stem vond jou heel stom
en daardoor kon jij een paar dagen
niet goed praten.
Klaas:
Dit is jouw zoveelste jaar
ja 25, echt waar.
en iedereen wilt dat je volgend jaar
weer meegaat.
Refrein
Robin:
Jij was zo blij met je ijs
maar je betaalde een prijs
Het heel vies maar het werd een
spinazie ijsje.

Chantal:
Ja jij stookt de boel op
grapjes bij jou, nee rot op!
En alle kids en leiding worden bang van
jou.
Jeroen: (met tong tussen onderlip)
Confetti in je nest
Daarna had jij echt de pest
En door ons ben je nu niet meer bang voor
beren.
Refrein
Oh wat ging het toch snel
en geslaagd weekje dat wel
en bedankt voor deze hele leuke week.

