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Chiro H2O presenteert: 
-Kamp Carlsbourg 2021- 
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Introwoordje: 
 
Liefste ouders en 
waterdruppeltjes, 
 
Binnen enkele weken is 
het ein-de-lijk zo ver ! Dan 
vertrekken we op kamp. 
10 of 7 dagen lang vuil 
worden, plezier maken, 
lekker eten en toffe 
spelletjes spelen. 
Dit in één bubbel van max 
100 en volledig in tenten.  
 
Het is geen gemakkelijk jaar geweest, extra redenen 
om er weer een legendarisch zomer kamp van te 
maken. 
 
Je hebt het ondertussen door of niet, maar het thema 
van het kamp is Hollywood. Haal dus alvast jullie 
beste acteer of regisseer skills maar naar boven. 
 
De leiding is gemotiveerder dan ooit, hopelijk jullie 
ook. 
 
Groetjes, 
 
de waterleiding  
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Belangrijke data: 
 

 

1.  Ribbels en Speelclub gaan op kamp 
van 21juli tot 28 juli  

 
We verwachten jullie op 21 juli om 14u . (zie 
p. 12 voor het adres) 
 
Wegens corona zal er een kiss & ride zone 
aangemaakt worden. 
Je zet dus je waterdruppel en bagage af en deze zal 
door de leiding begeleid worden naar hun tent. 
Je komt dus niet uit je auto en betreed het terrein niet 
 
Extra info die je wil meedelen zal voor het kamp 
moeten gebeuren (via mail) 
 
Het afhaalmoment is op 28 juli om 13:30 uur. 
 
Geen auto? Milieu bewust? :  
Goed nieuws, de kampplaats bevind zich op maar 
liefst 800meter van  het station Carlsbourg!  
 
Toch op zoek naar een carpool ?  Post dan zeker iets in 
onze facebook groep.  
 
Noodgeval? Contacteer Lucette: 
0471583435 
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2. Rakwi gaat op kamp van 19 juli tot 28 juli. 
 
Wij vertrekken op 19 juli om 13u.  
 
Jullie worden aan het Zuidstation, perron 16 
verwacht . 
 
     Dit jaar nemen jullie, jullie valies  mee op  de 
trein: het station bevindt zich op 500m van de 
kampplaats. Zorg er dus voor dat je alles kunt dragen 
wat je meeneemt.  
 
De meeneemlijst voor de vertrek dag is:  
o Rugzakje met water en een vieruurtje 
o Jouw identiteitskaart 
o Jouw goed humeur  

 
 
 

 
Het afhaalmoment is op 28juli om 14uur 
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3. Ketito gaat op kamp van 19 juli tot 28 juli  
 

De vertrek dag is 19 juli. 
De locatie en het uur wordt via Whatsapp 
gecommuniceerd 

 
Jullie rijden met de fiets naar het kamp.  
Op 19 juli kom je met:  
o Jouw fiets 
o Jouw helm 
o Voor- en achterlicht dat werkt 
o Banden en remmen die in orde zijn 
o  Een fluovest 

 
Een fiets controle zal gebeuren. Als dit niet in orde is 
kom je niet mee! 
Waarom? Dit is noodzakelijk voor de verzekering (en 
natuurlijk ook voor jullie eigen veiligheid). 

Neem zeker ook een tas mee met eten, drinken, 
slaapgerief, zonnecrème, enz. 

 

Valiesjes ketito worden op 15 juli aan het huisje 
verwacht om 9uur (NIET LATER!!!!!!!) 
 

 
Het afhaalmoment is op 28 juli 
om 14:30uur 
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CHECKLIST FIETS VOOR KETITO 

  Wit voorlicht  

  Rood achterlicht  

  Witte reflector vooraan  

  Rode reflector achteraan  

  Voorrem werkt optimaal (met goede remblokjes)  

  Achterrem werkt optimaal (met goede remblokjes)  

  Bel  

  Zadel en stuur op goede hoogte  

  Gesmeerde ketting die perfect van lengte is  

  Trappers hangen vast en draaien goed  

  Indien je versnellingen hebt, werken ze zoals het moet  

  Banden met profiel  

  Banden opgepompt  

  Extra binnenband (van juiste formaat!!) voorhanden  

  ...  

 

Hierbij verklaart 
..................................................................(naam) papa/mama 
van ..................................................................(naam) dat de 
fiets helemaal in orde is en klaar is voor een fantastisch 
chirokamp!  

(Datum en handtekening)  
 

 

 

Gelieve dit af te geven aan je leiding bij het binnenbrengen 
van je bagage!  
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4.  Aspi gaat op kamp van 15 juli tot 28 juli 
 

 
De vertrek dag is 15 juli om 9 uur aan het huisje met 
jullie valies. 
 
 
Spieren en goed humeur sterk aanbevolen mee te 
hebben. 
 
 
     Absoluut geen verboden middelen meenemen!      
 
 
 
 
Het afhaalmoment is op 28juli 
om 14:30 uur  
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Inschrijving 

 

Verrrrry easy !  
Hoe schrijf ik me in voor het kamp?  
 
1. Op onze website onder ‘inschrijvingen’ vinden jullie het 

inschrijvingsformulier.  
 
Wij hebben een ondertekenden inschrijving én medische 
fiche nodig. Dit is vooral belangrijk voor allergieën etc. 
 
Als uw kind tijdens het kamp medicatie moet nemen, gelieve 
dat via de medische fiche mee te delen zodat de leiding op 
de hoogte is (stuur gerust ook nog een berichtje naar 
Lucette of Louise). 
 
2. Stuur de ingevulde documenten op via mail naar 

chirovorst@gmail.com. 
 

 
De deadline is 15juni.  
Waarom een deadline? voor de verzekering, aankoop van 
materiaal, logistieke planning, etc. 
 
Net zoals het studenten leven van de leiding, soms 
financieel wat moeilijk? 
Dit voor kampinschrijving, gewone inschrijving, uniform? 
Maar ook: vervoer, materiaal voor op kamp,… Geef ons aub 
een seintje! 
 
Het kamp is fiscaal aftrekbaar en bij de meeste 
mutualiteiten terug te vorderen. Het attest hiervoor vinden 
jullie terug op de website onder ‘inschrijvingen’.

mailto:chirovorst@gmail.com
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Communicatie tijdens het kamp  
 
We hear you, we zijn niet meer in the year 2000 en 10 dagen 
geen foto van jullie etertjes is difficile difficile.  
 
We  zullen dus –af en toe- eens wat media materiaal posten 
van jullie diva’s.  
 
Hou dus zeker onze social media kanalen in het oog: 
instagram, facebook en privé groep. 

 
 

 
 

 
 
Noodgevallen? Dan kan je ons altijd via telefoon bereiken: 
 
Groepsleidster Louise: 0470245539 
Communicatieverantwoordelijke Lucette: 0471583435 
Keukenploeg-lid Domi: 0479968898 
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Post op kamp: een briefje naar jullie ettertjes sturen kan 
natuurlijk ook  
 
VIA:  
 

(naam kind) 
DENONCIN Jean-Yves 
Rue René Hanchir, 10 
B-6850 MERNY-CARLSBOURG 
 
 

 
 
PS: leiding ontvangt ook graag post xx 
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Kampplaats bereiken 

 

Gevestigd in MERNY - CARLSBOURG (gemeente van 
PALISEUL)  
 
Rue des "Brûlins", na het rondpunt van "MERNY".  
Aan uw rechterkant, onderaan de rue des "Brûlins". 
 

GPS - coördinaten: 
LONG :  49.90377884582425 
LAT :  5.100658952992715 
 
https://goo.gl/maps/n46EtJJF2euxpbk5A 
https://goo.gl/maps/cnnm7NCPPwrmD7HM7 
https://goo.gl/maps/rVoBzrhLYhaZ85i77 
 
 
 

https://goo.gl/maps/n46EtJJF2euxpbk5A
https://goo.gl/maps/cnnm7NCPPwrmD7HM7
https://goo.gl/maps/rVoBzrhLYhaZ85i77
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Leefregels op kamp 
 
Art. 1. Ketjes nemen geen snoep mee op kamp. Dit is overbodig, je zal veel 
lekkernij op kamp ontvangen. 
 
Art. 2. Geen gsm, ipod, of andere elektronisch en waardevolle spullen 
meenemen. Deze worden onmiddellijk in beslag genomen door de leiding en 
pas op het einde van het kamp teruggegeven.  
 
Art. 3. Wij respecteren de natuur. Sorteer je afval, gooi niets in de natuur, 
maak niets kapot. 
 
Art. 4. Wij tonen respect voor elkaar!! 
 
Art. 5. Wanneer het tijd is om te slapen moet iedereen stil zijn.  
 
Art. 6. ’S ochtends ben je op tijd aan de formatie, als je te laat bent: Lorentia 
 
Art. 7. Je bent ten alle tijden beleefd tegen de leiding en je mede-leden.  
 
Art. 8. Tijdens de siësta hou je je in stilte bezig. Neem dus genoeg boekjes 
mee (schrijf er je naam in!)  
 
Art. 9. Alcohol en drugs zijn ten strengste verboden. 
 
We nemen dit jaar deze regels ten gronde en wie ze niet respecteert zal 
‘opgevolgd’ worden of vroeger moeten vertrekken van het kamp.  
 
 
 

Gelezen en goedgekeurd, 
 
 
 
Datum:        Ondertekening Ket: 
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BELANGRIJKE MEDEDELING:  
 
Schrijf OVERAL je naam op/in!  
 
(VOORAL OP JE CHIRO TRUI) 
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CHECKLIST: wat neem ik mee op kamp? 
 

• Slaapzak + dekens 
• Hoofdkussen 
• Veldbed/luchtmatras + pomp (voor 1 

persoon!) 
Dit neemt anders teveel plaats in de tent in en zal dus omgeruild 
worden voor een exclusief h2o matje. 

• Pyjama’s 
• Ondergoed 
• Truien 
• T-shirts 
• Uniform 
• Rugzakje 
• Herbruikbare drinkbus 
• Herbruikbare brooddoos 
• Ecologische shampoo + wasmiddel  

Wij wassen ons in de rivier, het moét dus biologisch afbreekbaar 
zijn! 

• Wat boekjes om je tijdens de siësta bezig te 
houden 

• Stapschoenen  
• Regenkledij  
• Handdoeken 
• Zwemgerief + badmuts 
• Tandenborstel, tandpasta, kam,… 
• Haarborstel 
• Kousen 
• Dikke truien / fleece 
• Regenjas 
• Korte en lange broeken 
• Speelschoenen en laarzen 
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• Zaklamp/koplamp 
• Zakdoeken 
• Petje of hoedje 
• Zonnebril 
• Stoffen zak om je vuile was in te doen 
• Zonnecrème met gepaste beschermingsfactor  
• Muggen- en tekenmelk met DEET 
• Washandje 
• Natte doekjes 
• +12 neem mondmaskers mee 
• +12 mag zakgeld meenemen 
• Sfeer en goed humeur 

 
• Afdelingskleren van top tot teen! (voor de 

groepsdag) 
 

• Wat ‘mooiere’ kledij voor onze befaamde casino  
(let op, we beschikken over buitenwippers die je outfit chekken) 
 

• Als je een brief wilt schrijven: schrijfgerief, 
briefgerief, adressen, postzegels … 
 

• … 
 

• … 
 

• … 
 

• … 
 

• … 
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Blub woordje van je leiding:  
 
Hierin kan je informatie terugvinden over je afdeling. 
 
Let zeker op extra materiaal dat je moet meenemen 
of iets dat je moet voorbereiden 
 
Hierna vind je chiro liederen, leer ze alvast maar goed 
van buiten!  
 
Tips:  
 
Voor de groepsdag is het handig als je wat 
sportief bent ;)  
 
!! Ontwerp je eigen Casino ticket en maak kans op een 

VIP plaats op de -one and only- H20 Casino night !! 
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3, 2, 1, 
 

Jullie hebben het begrepen, wij vertrekken binnen enkele weken op kamp! De sterren ⭐ 

in  

 

de hemel zijn dit jaar niet de enige uitgenodigd want het thema van het kamp is  

 

 

Wie jullie precies gaan ontmoeten laat ik nog even aan jullie verbeelding over, en hopelijk 

zijn jullie even enthousiast als wij!  

 

Om jullie goed voor te bereiden op deze onvergetelijke week hebben we nog enkele 

tips: 

⭐ Neem alles mee dat op de meeneemlijst staat 

⭐ Noteer goed jouw naam in jouw kleren, en vooral in jouw chirokleren  

⭐ Test nog eens goed jouw stapschoenen uit, en steek ze direct in jouw 

valies 

⭐ Voorzie genoeg warme kleren (ook voor de nacht) 

⭐ Ons kampplaats heeft een meertje, zwempak en 

zwemvleugels meenemen is  the message!! 

 

 

Spelletjes met verf, water en modder zijn het subthema dit jaar. Neem dus zeker 

kleren die vuil mogen worden!  

 

Wij gaan samen op avontuur, door de werelden uit de gekste films. Neem jouw 

verbeelding en moed dus zeker mee in jouw valies.  

 
En wij gaan ook als echte sterren feesten op onze laatste dag. Vergeet dus zeker niet 
om een outfit te voorzien waardig van een Oscar-genomineerde.   
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Yoehoeeeee, 

 
Rarara wat gaan we allemaal doen op kamp ? Rare dingen? 

Sowieso! Recycleren, Rockjazz, Rappen, Rijbewijs, Roman schrijven, 
Romeo en Julliete, Radio,… Misschien  
Amoung us spelletjes? Nee das passer, over en out.… Maar de 

mol? The Voice? Iets met piraten en schieten? Parcours? FC De 
Kapioenen? Wie weet… 
Kampvuur XXL op het einde van het kamp en kampvuur Mini 

tijdens het kamp mogen jullie zeker en vast al verwachten! Of er 
Marshmallows aanwezig zullen zijn… Dat is nog even afwachten.  
Wauw gevoel? Ja dat gaan jullie zeker hebben na het kamp! 

Geen twijfel van! En al zeker en vast als jullie alle liederen goed van 
buiten kennen. 
Iets van bashglijden? Quiz? Casino? Groepsdag (zorg dat je groene 

kleren hebt van top tot teen!!!)? Ketito/Aspidag? Tqt staat zeker en 
vast op de planning. Koken? Maybe… ;)  
 
 
Oke sloebertjes, genoeg informatie meegedeeld! 
 
Groetjes , 
 
Jullie allerliefste/leukste/coolste leiding: Den Roebie en Loulou 
xxxxxxxxx  
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Liefste Tippers, toppers en al wat daar tussen in zit.  
Nu ook de laatste Chirozondag in het verleden ligt, komt het kamp steeds dichterbij. Wij 

hebben alleszins al goed weer besteld, hopelijk zal dat ook effectief het geval zijn. Zoals 

gewoonlijk kunnen jullie een tiental dagen vol vuilig- en viezigheid verwachten. Daarnaast is 

kamp natuurlijk ook een moment waar het allemaal wat rustiger aan mag, met ons beide als 

leiding zal jullie dat natuurlijk niet verbazen.   

Concreet hebben we een reeks fijne activiteiten gepland, waarvan de eerste een uitdagende 

fietstocht naar de kampplaats is. Het plan is om vanuit Brussel te vertrekken en een nacht 

onderweg te slapen (mochten jullie sportiever zijn dan we denken kunnen we ook in een dag 

gaan...) 

Hiervoor moeten jullie de volgende dingen meenemen: 

- slaapzak 

- matje 

- trekrugzak (zeer belangrijk) 

- fiets en reserve binnenbanden 

- eten zullen we kopen, neem hiervoor 10 euro mee 

- Bokes voor in de middag  

- Tent (zie whatsapp bericht) 

- Jullie goede humeur  

 
Verder, kunnen jullie natuurlijk ook uitkijken naar grote en kleine spelletjes, drukke en rustige 

dagen... Maar daar beperkt het zich niet tot! Als op een na oudste groep is het tijd voor wat 

meer vrijheid en verantwoordelijkheid. We zijn van plan samen met jullie in iets in elkaar te 

sjorren zodat er “opt gemakske” gechilled kan worden, laten jullie wat meer afzien tijdens 

opdrachten en nog zoveel meer!  

Tot slot zijn we blij mee te kunnen delen dat we een aanzienlijke som geld hebben opgehaald 

door de wafelverkoop. Of we nu al dan niet gaan paintballen, kan nog op een later moment 

besproken worden, alhoewel wij al zeker van zijn.  

Kusjes en knuffels, jullie waterleiding.  
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Liederen: 
 
Speelclublied 
Hé ga je mee naar speelclubland, 
jij en ik, hand in hand. 
Hé ga je mee naar speelclubland, 
naar speelclubland. 

 
Je kan hier echt wat leren van beren 
fantaseren,  
we maken lol om een vieze trol, 
We doen zo raar als een tovenaar, onder de 

grond (stamp, stamp) 
zwemmen zombies rond. 
 
Rakwilied 
Zet je groene bril maar op om een 

rakwistoet te zien. 
Een verhaal, een lied van één, krijgt applaus 
van iedereen. 
We sluipen door het bos, 
't avontuur dat trekt ons aan van indy-boy 

en cowboy-aan. 
Hey, hey. 
Wie kent er niet de rakwiploeg, 
die vrolijke bende babbelaars, 
die niet wachten op goed weer om te 

spelen elke keer, 
of te brullen als een beer. 
 
Titolied 
Kom erbij, zo zei de Tito 

Heb je zin om mee te gaan 
Op een boeiend Tito-weekend 
Of een bivak naar de maan? 
  
Ja, daar gaan we iets riskeren 

Door de Keti te proberen, 
Misschien heb je al beslist 
Zorg dat je die kans niet mist. 
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Ketilied 
Blauw- auw-auw 
Vlaamse Keti’s zijn we 
En onze kreet is 
Gooi je baksteen niet weg 
 
Hevig intens en als vriendenploeg vurig 
Zijn we blauw wispelturig 
Maar met ieder zijn zeg 
 
‘Kdacht ‘kheb alles al gezien, 
Maar toen werd ik een blauwe in de Aartrijkse 
Keti-ploeg 
‘Kheb mijn mening herzien 
Van wat ik nu op touwe zet 
Is machtig al van ‘smorgenvroeg 
 
Blauw-auw-auw 
Vlaamse Keti’s zijn we 
En onze kreet is 
Gooi je baksteen niet weg 
 
Aspilied 
Als ik een echte aspi ben, dan ken ik geen 
gevaar 
We amuseren ons altijd doorheen het hele jaar 
Altijd al een goed humeur, oranje als ons kleur  
Ik voel me trots en arrogant en ben prettig 
plezant Toch moet je nog wat doen aan gezag!  
Wacht maar af totdat ik leiding ben  
  
Of je nu naar links kijkt  
Of een stap naar rechts gaat  
Zie je dat de aspi’s  
Altijd bovenaan staan  
  
Nog niet!  
  
Doe je best en zing maar met ons mee  
Uit volle borst en met een luide stem  
Met de and’re leiding gaan we graag in zee  
Wacht maar af totdat ik leiding ben! 
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Leidingslied 
 
Wij engageren, programmeren, 
stimuleren, animeren, 
we werken door en we maken lol, 
maar er is de vraag : hoe hou je vol? 
Je hebt na aspirantentijden 
bewust beslist te begeleiden; 
een kind, daar moet je echt voor kiezen; 
er is geen tijd meer te verliezen. 
Pamparaparapampam + refrein 
Met speelklubleiding, rakwileiding, 
tito-, keti-, aspileiding, 
met groepsleiding, proost en veebee: 
een echte ploeg en 't valt best mee. 
Pamparaparapampam + refrein 
Er is de LK alle weken 
om 't een en 't ander te bespreken. 
Je leest heel wat in Dubbelpunt; 
volgt cursussen zoveel je kunt. 
  
Pamparaparapampam + refrein 
Gedaan met vitten, we zien het zitten, 
er is hier toch zoveel te doen. 
Kom smijt j'er in,  
het wordt een feestelke zondagmiddag na 
de noen. 
 
Pamparaparapampam 
  
Wij engageren, programmeren, 
stimuleren, animeren, 

we werken door en we maken lol, 
we vormen ploeg en we houden vol ! 
 
Ik blijf in Chiro geloven 
 
Ik blijf in Chiro geloven 
En ik stuur een ballon naar boven Want 't is 
het teken, 't is het verhaal Van kind'ren dat 
ik je zing 
De Chiro, een uitdaging 
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10 kleine visjes 
10 kleine visjes 

die gingen naar de zee. ‘t Is goed zei de 
moeder, maar ik ga niet mee 
Ik blijf liever in de vieze vuile sloot want in 
de zee daar zitten haaien en die bijten je 
Blub, blub, blub, blub,blub Blub, blub, blub, 

blub, blub Blub, blub, blub, blub, blub 
 
Bivaklied 
Leven op het ritme van de wind en van de 
zon, zingen op de melodie van bos en beek 

en bron. Slapen met 't getrommel van de 
regen op het dak, 
ontwaken met de morgendauw : we zijn 
weer op bivak, hey! 
 

Ieder die ons ziet kijkt raar, 
wat niet kon, dat wordt hier waar. Vreemd 
wordt vriend en klein is groot; 
in onze ploeg valt geen een uit de boot, hey! 
 

Trek er mee op uit, breek grenzen open; 
samenspel wordt teken om te hopen. 
Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan; een 
nieuwe wereld roept om door te gaan. 
 

 

De poes van tante Loes 

Er is een één, twee, drie, vier, vijf, zes, 
zevenling geboren bij de poes (miauw) van 

tante Loes (miauw). 
De eerste was een jongen, de tweede was 
een meisje, de derde kon niet komen want 
de vierde was niet thuis, de vijfde was te 
mager, de zesde was te dik 
en de zevende had de pootjes van de 
achtste ingeslikt. O jaja joepie joepie jee 
olé, 
O jaja joepie joepie jee olé
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En de boom staat op de bergen 
En de boom staat op den bergen, hali halo 
En de boom staat op den bergen, hali halo 

 
En aan die boom daar kwam een tak 
Een reuzetak, een pracht van een tak 
Ach jongens, wat een tak was dat De 
tak van de boom 
 
En de boom staat op den bergen, hali halo 

En de boom staat op den bergen, hali halo 
 
En aan die tak daar kwam een blad 

Een reuzeblad, een pracht van een blad 
Ach jongens, wat een blad was dat 
Het blad van de tak en de tak van de boom 
 

En de boom staat op den bergen, hali 
halo En de boom staat op den bergen, 
hali halo 
 

En aan dat blad daar kwam een nest 
Een reuzenest, een pracht van een nest 
Ach jongens, wat een nest was dat 

Het nest van het blad en het blad van de tak en de tak van de boom 
 
En de boom staat op den bergen, hali halo 
En de boom staat op den bergen, hali halo 
 
En in dat nest daar kwam een ei Een 

reuzenei, een pracht van een ei Ach 
jongens, wat een ei was dat 
Het ei van het nest en het nest van het blad en het blad van de tak en de tak van de boom 

 
En de boom staat op den bergen, hali halo 
En de boom staat op den bergen, hali halo 
 
En uit dat ei daar kwam een jong 
Een reuzenjong, een pracht van een jong 

Ach jongens, wat een jong was dat 
Het jong van het ei van en het ei van het nest en het nest van het blad en het blad van de tak en de tak 
van de boom 
 
En de boom staat op den bergen, hali halo 

En de boom staat op den bergen, hali halo 
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En aan dat jong daar kwam een veer 
Een reuzenveer, een pracht van een veer 
Ach jongens, wat een veer was dat 

De veer van het jong en het jong van het ei en het ei van het nest en het nest van het blad en het blad 
van de tak en de tak van de boom 

 
En de boom staat op den bergen, hali halo 
En de boom staat op den bergen, hali halo 

 
En aan die veer daar kwam een hoed 
Een reuzenhoed, een pracht van een hoed 
Ach jongens, wat een hoed was dat 
De hoed van de veer en de veer van het jong en het jong van het ei en het ei van het nest en het nest 
van het blad en het blad van de tak en de tak van de boom 

 
En de boom staat op den bergen, hali halo 
En de boom staat op den bergen, hali halo 

 
En aan die hoed daar kwam een juf 
Een reuzenjuf, een pracht van een juf 
Ach jongens, wat een juf was dat 
De juf van de hoed en de hoed van de veer en de veer van het jong en het jong van het ei en het ei van 
het nest en het nest van het blad en het blad van de tak en de tak van de boom 

 
En de boom staat op den bergen, hali halo 
En de boom staat op den bergen, hali halo 

 

En aan die juf daar kwam een heer 
Een reuzenheer, een pracht van een heer 
Ach jongens, wat een heer was dat 

De heer van de juf en de juf van de hoed en de hoed van de veer en de veer van het jong en het jong 
van het ei en het ei van het nest en het nest van het blad en het blad van de tak en de tak van de boom 

 
En de boom staat op den bergen, hali halo 
En de boom staat op den bergen, hali halo 

 
En aan die heer daar kwam een huis 
Een reuzenhuis, een pracht van een huis 
Ach jongens, wat een huis was dat 

Het huis van de heer en de heer van de juf en de juf van de hoed en de hoed van de veer en de veer 
van het jong en het jong van het ei en het ei van het nest en het nest van het blad en het blad van de 
tak en de tak van de boom 

 
En de boom staat op den bergen, hali halo 

En de boom staat op den bergen, hali halo 
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En aan dat huis daat kwam een stal 
Een reuzenstal, een pracht van een stal 
Ach jongens, wat een stal was dat 
De stal van het huis en het huis van de heer en de heer van de juf en de juf van de hoed en de hoed 
van de veer en de veer van het jong en het jong van het ei en het ei van het nest en het nest van het 
blad en het blad van de tak en de tak van de boom 

 
En de boom staat op den bergen, hali halo 
En de boom staat op den bergen, hali halo 

 
En aan die stal daar kwam een geit 

Een reuzengeit, een pracht van een geit 
Ach jongens, wat een geit was dat 
De geit van de stal en de stal van het huis en het huis van de heer en de heer van de juf en de juf van 
de hoed en de hoed van de veer en de veer van het jong en het jong van het ei en het ei van het nest 

en het nest van het blad en het blad van de tak en de tak van de boom 

 
En de boom staat op den bergen, hali halo 
En de boom staat op den bergen, hali halo 

 
En aan die geit daar kwam een staart 
Een reuzenstaart, een pracht van een staart 
Ach jongens, wat een staart was dat 

De staart van de geit en de geit van de stal en de stal van het huis en het huis van de heer en de heer 
van de juf en de juf van de hoed en de hoed van de veer en de veer van het jong en het jong van het ei 
en het ei van het nest en het nest van het blad en het blad van de tak en de tak van de boom 

 
En de boom staat op den bergen, hali halo 

En de boom staat op den bergen, hali halo 
 

En aan die staart daar kwam een eind Een reuzeneind, een pracht van een eind Ach jongens, wat een eind 

was dat 
 
het eind van de staart en de staart van de geit en de geit van de stal en de stal van het huis en het huis 
van de heer en de heer van de juf en de juf van de hoed en de hoed van de veer en de veer van het jong 
en het jong van het ei en het ei van het nest en het nest van het blad en het blad van de tak en de tak 
van de boom 

 
En de boom staat op den bergen, hali halo 

En de boom staat op den bergen, hali halo 
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En de krokodil... 
En de krokodil en de oerang oetang 

En de vogels in de lucht en de slangen op de grond De muis, de kat, de olifant, en niemand ontbreekt 
Alleen de kleine visjes, die zwemmen in de zee! 

 
Er is een nacht 
Je vraagt of ik zin heb in een sigaret 
Het is twee uur 's nachts 

We liggen op bed 
In een hotel in een stad 
Waar niemand ons hoort 
Waar niemand ons kent 
En niemand ons stoort 
Op de vloer ligt een lege fles wijn 
En kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn 

Een schemering de radio zacht 
En deze nacht heeft alles 
Wat ik van een nacht verwacht 

 
Het is een nacht 
Die je normaal alleen in films ziet 
Het is een nacht 
Die wordt bezongen in het mooiste lied 

Het is een nacht 
Waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou 
Maar vannacht beleef ik hem met jou ohoh 

 
Ik ben nog wakker en ik staar naar het plafond 

En ik denk aan de dag lang geleden begon 
Het zomaar er vandoor gaan met jou 
Niet wetend waar de reis eindigen zou 
Nu lig ik hier in een wildvreemde stad 

En heb net de nacht van men leven gehad 
Maar helaas er komt weer licht door de ramen 

 
Hoewel voor ons de wereld 

Vannacht heeft stil gestaan 
 
Het is een nacht 

Die je normaal alleen in films ziet 
Het is een nacht 
Die wordt bezongen in het mooiste lied 
Het is een nacht 
Waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou 
Maar vannacht beleef ik hem met jou ohoh 

 
Maar een lied blijft slechts bij woorden, 
Een film is in scène gezet 

Maar deze nacht met jou 
Is levensecht 



 31 

 
Het is een nacht 
Die je normaal alleen in films ziet Het is 

een nacht 
Die wordt bezongen in het mooiste lied Het is 
een nacht 

Waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou Maar 
vannacht beleef ik hem met jou ohoh 
 
Het is een nacht 
Die je normaal alleen in films ziet Het is 
een nacht 

Die wordt bezongen in het mooiste lied Het is 
een nacht 
Waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou Maar 
vannacht beleef ik hem met jou ohoh 
En vanacht beleef ik hem met jou ohoh En ik 
hou alleen nog maar van jou ohoh En ik hou 

alleen nog maar van jou 
 
 

Everywhere we go 
Everywhere we go (everywhere we go) People want 
to know (people want to know) Who we are (who 

we are) 
And where we come from (and where we come from) So we 
tell them (so we tell them) 
We're we from Aertrycke (we’re we from Aertrycke) Sexy, 
sexy Aertrycke (we’re we from Aertrycke) And if they can't 
hear us (and if they can’t hear us) Sing a little louder (sing 

a little louder) 
Louder and louder (louder and louder) 

 
Zeg ken je de historie 

Zeg ken je de historie Zeg 
ken je de historie Van een 
oude Chinees Van een oude 
Chinees Hij heette 
Hinkipinkie Hij heette 
Hinkipinkie 

Das net zo goed als Kees Das net 
zo goed als Kees 
 
En van je hela hela hela hela ho hey hela 
hela hela hela ho hey 
hela hela hela hela ho hey hela 
hela hela ho hey hey 
 
Hij woonde in een stalletje Hij 
woonde in een stalletje Vlakbij 
de Chinese muur Vlakbij de 
Chinese muur 

Hij verkocht er pindapinda’s Hij 
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verkocht er pindapinda’s En 
augurkjes in het zuur 
En augurkjes in het zuur 
 
En van je hela hela hela hela ho hey hela 
hela hela hela ho hey 
hela hela hela hela ho hey hela 
hela hela ho hey hey 
 

Hij verkocht ook bruine veters 
Hij verkocht ook bruine veters 
Maar die verkocht hij zwart 
Maar die verkocht hij zwart 
 
per centi centi meter per 
centi centi meter wat ging dat 
zaakje hard wat ging dat zaakje 
hard 

 
En van je hela hela hela hela ho hey hela 
hela hela hela ho hey 
hela hela hela hela ho hey hela 
hela hela ho hey hey 
 
 

Maar toen kwam de politie Maar 
toen kwam de politie hij moest 
uit China weg 
hij moest uit China weg 

hij moest naar de gevangenis hij 
moest naar de gevangenis wat had 
die man een pech wat had die 
man een pech 

 
En van je hela hela hela hela ho hey hela 
hela hela hela ho hey 
hela hela hela hela ho hey hela 
hela hela ho hey 

 
 



 33 

Laurentia 
 
Laurentia, lieve Laurentia 
Ik zou toch zou graag eens bij jou 

willen zijn op maandag 
En dat het toch gauw weer eens 
maandag was 
En ik bij mijn lieve Laurentia was 
Laurentia 
 

Laurentia, lieve Laurentia 
Ik zou toch zou graag eens bij jou 
willen zijn op dinsdag 
En dat het toch gauw weer eens 

maandag was of dinsdag was 
En ik bij mijn lieve Laurentia was 
Laurentia 
 

Laurentia, lieve Laurentia 
Ik zou toch zou graag eens bij jou 
willen zijn op woensdag 
En dat het toch gauw weer eens 

maandag was of dinsdag was of 
woensdag was 
En ik bij mijn lieve Laurentia was 
Laurentia 
 

Laurentia, lieve Laurentia 
Ik zou toch zou graag eens bij jou 
willen zijn op donderdag 
En dat het toch gauw weer eens 
maandag was of dinsdag was of 
woensdag was of donderdag was 
En ik bij mijn lieve Laurentia was 

Laurentia 
 
Laurentia, lieve Laurentia 

Ik zou toch zou graag eens bij jou 
willen zijn op vrijdag 
En dat het toch gauw weer eens 
maandag was of dinsdag was of 
woensdag was of donderdag was of 
vrijdag was 
En ik bij mijn lieve Laurentia was 

Laurentia 
 
Laurentia, lieve Laurentia 

Ik zou toch zou graag eens bij jou 
willen zijn op zaterdag 
En dat het toch gauw weer eens 
maandag was of dinsdag was of 
woensdag was of donderdag was of 
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vrijdag was of zaterdag was 
En ik bij mijn lieve Laurentia was 
Laurentia 

 
Laurentia, lieve Laurentia 
Ik zou toch zou graag eens bij jou 

willen zijn op zondag 
En dat het toch gauw weer eens 
maandag was of dinsdag was of 
woensdag was of donderdag was of 
vrijdag was of zaterdag was of 
zondag was 
En ik bij mijn lieve Laurentia was 
Laurentia 
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SPELLETJES 
Kan je niet wachten tot het kamp? No worries, hier al wat 
bezigheid tot dan xxxx 
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Vul het rooster aan. Op elke 

lijn, rij en in elk vierkant mo- 

gen de cijfers van 1 tot 9 

maar één keer voorkomen. 

Verbind de puntjes 

van 1 tot 52
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