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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 volledig in tenten en in prachtige natuur.  

We gaan er weer een legendarisch zomer kamp van 
maken.  

Het kamp thema is dit jaar: … 

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 22 juli tot 28 juli 
We verwachten jullie op 22 juli om 14u . (zie p. 12 
voor het adres) 

We zouden jullie vriendelijk willen vragen om niet te 
lang te blijven plakken tijdens het afzetten. Dat 
vermoeilijkt de activiteiten en brengt bij de oudsten 
soms wat heimwee teweeg. 

Het afhaalmoment is op 28 juli om 13:30 uur.  

Geen auto? Milieu bewust? Op zoek naar een carpool ? 
Post dan zeker iets in onze facebook groep.  

Noodgeval? Contacteer Louise: 0470245539 

   



2. Rakwi, Tito en Keti gaan op kamp van 19 juli tot 
28 juli.  
 
Dit jaar gaan we niet met de trein, de kampplaats is 
te moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer. We 
vragen jullie dus om jullie ketjes zelf af te zetten om 
14u op de kampplaats.  

Geen auto? Milieu bewust? Op zoek naar een carpool ? 
Post dan zeker iets in onze facebook groep.  

Noodgeval? Contacteer Louise: 0470245539 

 

Het afhaalmoment is op 28 juli om 14u  
 

 
 

 

 



Inschrijving  

Verrrrry easy ! 
Hoe schrijf ik me in voor het kamp?  

1. Op onze stamhoofd website: 
https://chiro-h2o-
vorst.stamhoofd.be 
Gelieve hier duidelijk aan te geven of je allergiëen hebt/je 
veggie bent of niet/medicatie moet nemen etc.  

2. Schrijf het bedrag over op onze rekening 

De deadline is 15 juni.  

Waarom een deadline? voor de verzekering, aankoop van 
materiaal, logistieke planning, etc. 

Is de financiering van het kamp voor u een moeilijkheid? 
Dit voor inschrijving, maar ook vervoer, materiaal voor op 
kamp, uniform... ? 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’.  

 

 

 

 

 

 

https://chiro-h2o-vorst.stamhoofd.be/
https://chiro-h2o-vorst.stamhoofd.be/


Communicatie tijdens het kamp  

 

We hear you, we zijn niet meer in the year 2000 en 10 
dagen geen foto van jullie ettertjes is difficile difficile.  

We zullen dus - af en toe -  eens wat media materiaal 
posten van jullie diva’s. 

Hou dus zeker onze sociale media kanalen in het oog: 
instagram, facebook… 

 

Noodgevallen? Dan kan je ons altijd via de GSM bereiken:  

Bij voorkeur: 

Groepsleidster Louise: 0470245539 
Keukenploeg-lid Domi: 0479968898 

 

Indien noch Louise, noch Domi bereikbaar zijn: 

Leider Ruben: 0470537958 

Leider Jannes: 0477036171 

 

 

 

 



Post op kamp: 

Een briefje naar jullie ketjes sturen kan natuurlijk ook. 

Adres van boer: Holzheim 65, 4760 Büllingen 

!! Belangrijk !! is dat niet enkel het adres op de brief staat, 
maar ook dat de brief voor ‘Chiro H2O’ is!!  

De boer verhuurd op dat moment namelijk verschillende 
velden aan verschillende jeugdbewegingen. Hij moet dus 
weten welke brieven voor welke jeugdbeweging zijn 

 

 

 

Tip: Verstuur je brieven op tijd! (kan zelfs voor dat ze op 
kamp vertrekken anders is er risico dat ze pas toekomen 
wanneer we al weg zijn) 

 

PS: leiding ontvangt ook graag post xx  

Holzheim 65,  
4760 Büllingen, 
België 
 
Chiro H2O 



Kampplaats bereiken 

De leiding zal wegaanduiding met pijltjes voorzien vanuit het dorp van de 
boer. (Adres: Holzheim 65, 4760 Büllingen) 

Coördinaten: 50°20'55.2"N 6°17'04.3"E 

 
Zoom’ke op onze kampplaats voor de fans: 

  

De kampplaats 

Adres van 

de boer  



Leefregels op kamp  

Art. 1. Ketjes nemen geen snoep mee op kamp. Dit is totaal overbodig! De 
keukenploeg van Chiro Vorst is niet zomaar een keukenploeg… geloof ons 

maar, je zal niets tekort komen      .  (Indien er toch snoep meegepakt wordt: 
Delen met heel de groep!!) 

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 hebben respect voor elkaar!! 

Art. 5. Wanneer het tijd is om te slapen, moet iedereen stil zijn in de tent. 

Art. 6. ’S ochtends ben je op tijd aan de vlag in 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/strips mee. (schrijf er je naam in!) Of schijf een brief, teken iets 
leuk 

Art. 9. Alcohol en drugs zijn ten strengste verboden. 

Datum:        Handtekening ket +  

“Gelezen en goedgekeurd”:  



BELANGRIJKE MEDEDELING:  
 
Schrijf OVERAL je naam op/in!  
 
(VOORAL OP JE CHIRO TRUI)  

 



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 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 checken)  

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

•...  

•... 
 •... 
 •... 

 •...  

 



Blubwoordjes van je leiding: 

Dag lieve Ribbeltjes allemaal! (@Nina lees: “Salut mec!”) 

De kleinste maar de grootste groep (hah! denk daar maar is 

over na), de groep met de mooiste kleur (Ruben: 

“Anderlecht Champion”), de coolste groep, de leukste 

groep…… gewoonweg de beste groep!  

En nu denken jullie misschien “jullie zeggen dat 

gewoon omdat wij jullie groep zijn”, en ja 

inderdaad, dat is ook zo. 

 

 

Wij, jullie leiding, kijken er ontzettend hard naar uit om op 22 juli met 

deze toffe bende kleine, schattige, gekke, leuke, grappige kabouters 7 

dagen in de natuur te gaan leven. We zeggen nu kabouters, maar met 

een kampthema als ‘Diep in de Zee’ is ‘school clownvissen’ 

misschien meer op zijn plaats… Alhoewel, aan school willen we 

vooral niet denken op kamp!!! Want laat een ding duidelijk zijn, wij 

zijn geen juffen of meesters, maar gewoon drie kinderen, net als 

jullie, alleen dan met een beetje 

meer levenservaring en 

verantwoordelijkheidsgevoel. Met 

andere woorden: doe maar zo gek 

als jullie kunnen, wij ruimen de 

rommel wel op achteraf        

 

(Serieuze twijfel of dat laatste slim 

was om te zeggen) 
 

 

 

 

 

 

 



Het kamp is vergelijkbaar met de chirozondagen, alleen dan nog veel 

leuker. Van quizen (neen, sorry Molly, de hoofdstad van Spanje is 

helaas niet ‘Sinterklaas’), tot limbo in de bossen (Nog wat werken aan 

die lenigheid ter hoogte van de nek Paloma), tot elkaar vuilmaken met 

alle kleuren waar verf van bestaat, tot zwemmen in rivieren, tot 

kampvuurtjes in de avond, tot slapen in grote tenten, tot leren hoe je 

zowat alles kan maken met enkel touw en houten balken, tot eigenlijk 

alles wat leuk is in het leven… Een zorgeloze periode waarin de tijd 

stilstaat. Neem het van ons aan. 

 

 

 
 

 

Wij hopen jullie allemaal te zien op onze mooie kampplaats dit jaar!! 

Toodelooooooo!!! 

 

Groetjes,  
 

Alice, Simon en Ruben 

 



SPEELCLUB 
 

Hoipippeloi!!!!!  Dag beste speelclubbertjes!! Hopelijk hebben jullie 

veel zin in het kamp!! Wij kijken er alvast heel erg naar uit :))) 

 

Ook dit kamp gaan we weer volstoppen met super leuke spelletjes zoals het 

populaire bashglijden, verftwister, eten zonder handen, omgekeerde dag en nog 

veel meer. Zorg dus voor kleding die vuil mag worden. 

 

Naast al die leuke spelletjes is er ook ééndaagse:) Hiervoor is het 

belangrijk dat je goede schoentjes hebt om een hele dag mee te  

stappen. 

 

Dit jaar is het kampthema “DIEP IN DE ZEE”. Bereidt je dus al maar voor op 

veel waterspelletjes, onderwatertochten en haal je kennis over de zee alvast 

naar boven.  

 

 

Zoals elk jaar sluiten we het kamp af met een casinoavond. Ons doel is om dit 

kamp met speelclub de beste outfits te hebben van heel de chiro. Stop zeker je 

mooiste casinokleren in je valies :) 

 

We gaan er een top kamp van maken!! 

 

Dikke knuffel en tot binnenkort, 

 

Jullie coole leiding( Hellie en Loulou) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ps: Noteer goed jouw naam in jouw kleren, en vooral in jouw chirokleren 
  



RAKWIIIIIIIII 
Hellowkidowki beste Rakkers & Kwiks!! 
 
Ten eerste: ’t is ALBERTOOO 

 

Ten 2de: ’t zijn eigenlijk Djeens (Jannes) en Teoma (Mateo), niet 

Alberto 

 

En ten 3de: ’t is bekan kamp fieeeuuu!! 

 

Wat mogen jullie verwachten:  

 
- 10 dagen alles geven, ravotten, rollebolle, spelen……  

 

- Goed eten 
 

- Een kampvuurtje met iets lekkers op een stokske, 2 minuutjes laten 
hangen boven ’t vuur, hopsakee binnenspelen, genieten quoi……  
 

- Goed eten 

 

- Mooie wandelingetjes in de prachtige streek waar wij gaan zitten. 

Ontdekken, sjorren, bouwen…. 

 

- Goed eten 

 

- Onze bijdragen leveren aan de mini gemeenschap dat wij zijn tijdens die 

10 dagen: hout halen, afwassen, aardappels schillen, opruimen, elkaar (en 

de natuur) leren kennen, helpen en respecteren, goed eten 

 

- De kookploeg bedanken voor al dat goed eten!!!!!!!!!!!! 
 

- Wie weet wel eens een nachtelijke activiteit  

 

Tot binnenkort kastaars!! 

 

Groentjes, Mateo en Jannes 



Beste Tieten en To’s, 
Nu jullie tito’s zijn en denken dat jullie groot zijn, gaan we jullie dit 
kamp wat harder aanpakken. Bereid jullie voor op 
mentaal en fysiek uitdagende opdrachten. Denk maar aan 
de composthoop, eieren, modder en onze mooie hudo. 
Begin dus al maar naar de gym te gaan en sudoku’s op te 
lossen. (Vergeet niet genoeg kleren mee te nemen die vuil 
mogen worden!) 

 
 
 
 

 

 
Dit jaar willen we dat de tito’s de stoerste zijn van de vijfhoek. Om 
hiervoor te zorgen is het van groot belang om een supercool tito 
lied te maken met bijhorend dansje.  
Ook is het belangrijk er goed uit te zien voor het beste feestje van 
het jaar, #Casinoavond! Leg hiervoor al maar een mooie outfit 
klaar ;) 
 
Het thema is ‘Diep in de zee’, dit betekent natuurlijk dat jullie allemaal 
als vis verkleed moeten aankomen op kamp. Wie dit niet doet zal een 
massage van 30 minuten aan zowel Alpha als Mila moeten geven.  
 
We gaan dit jaar ook op tweedaagse! 
Vergeet dus zeker niet deze spullen mee te 
nemen:  

- Trekrugzak 
- Slaapzak 
- Matje 
- Drinkbus 
- Brooddoos 
- Zaklamp 
- Stapschoenen 
- Zwempak  

See you soon, xx  



  
 

 

Wij hebben voor jullie een fantastisch kamp in petto! Er staat immers een 

onvergetelijke tweedaagse met activiteiten gepland. Aangezien we naar de 

wondermooie Duitstalige regio van België trekken, zal er een Duitse ondertoon 

in ons kamp zijn.  

 

We dachten eerst het hele kamp in teken van het programma “De Mol” te laten 

staan. Achteraf gezien is dat een beetje te veel van het goede, aangezien de mol 

zich dan misschien wat buitengesloten voelt. Duuuuuuusssss gaan wij gewoon 

een mash-up van verschillende leuke tv-programma’s doen! Wat dachten jullie 

van een mix van “Are you the one”, “Teen mom” en “De Mol”?  Voor de 

jongens: het is echt niet zo erg als het klinkt. Wat Teen mom betreft is het 

gewoon een beetje marginaal zijn. Verdere speluitleg komt nog 😉 Bij “Are you 

the one” gaan wij gaan op zoek naar jullie perfecte match binnen onze afdeling! 

De Mol kennen jullie wel al allemaal he? Jullie moeten veel over elkaar te weten 

zien te komen. Zelfs de kleinste details, want zo gaan wij kijken wie van jullie 

echt weet wie de mol is.  

 

Dan het volgende op het lijstje van mededelingen: er zijn enkele dingen die 

jullie zeker moeten meebrengen. Eerst en vooral: Jullie fiets. Die dient voor 

vertrek perfect in orde te zijn. Dat wil zeggen: lichten in orde, banden 

opgepompt, remmen die werken etc…  

Vergeet ook het algemene lijstje vooraan in dit krantje niet! En blauwe kleren 

meenemen!!  Meer praktische informatie over het fietsen zal worden 

meegedeeld in de Whatsapp groep  rond begin juli.  

 

 
 
 
 
 
 
 

˗ˋˏ ♡ ˎˊ˗ viel Liebe ˗ˋˏ ♡ ˎˊ˗ jullie leidster, Yousra (en surprise leiderzz) 

 
  

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

 

 



Laurentia (Wordt gezongen wanneer iemand te laat aan de vlag is) 

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  

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  

 

 

 

 



De poes van tante Loes  

Er is een één, twee, drie, vier, vijf, zes, zevenling geborenbij 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 haloEn 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 eiAch 

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 eindAch 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 grondDe 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  
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Het is een nacht 

Die je normaal alleen in films zietHet is 
een nacht 
Die wordt bezongen in het mooiste liedHet is 
een nacht 
Waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zouMaar vannacht beleef ik hem met jou ohoh  

Het is een nacht 

Die je normaal alleen in films zietHet is 
een nacht 
Die wordt bezongen in het mooiste liedHet is 
een nacht 
Waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zouMaar 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 ChineesVan een oude ChineesHij 
heette Hinkipinkie Hij heette Hinkipinkie  

Das net zo goed als KeesDas net zo goed als Kees  

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

hela hela hela hela ho heyhela hela hela ho hey hey  

Hij woonde in een stalletjeHij woonde in een stalletjeVlakbij 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 heyhela hela hela hela ho hey  

hela hela hela hela ho heyhela 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 hardwat ging dat zaakje hard  

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

hela hela hela hela ho heyhela 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 gevangenishij  

moest naar de gevangeniswat had die man een pech wat had die man een pech  

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

hela hela hela hela ho heyhela hela hela ho hey  
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SPELLETJES  

Kan je niet wachten tot het kamp? No worries, hier al wat bezigheid tot dan xxxx  

 



 

  
 

Vul het rooster aan. Op elke lijn, rij en in elk vierkant mogen de cijfers van 
1 tot 9 maar één keer voorkomen. 
 

 



Voor de wat ouderen:  

 


