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OP DE MAT(th) 

Muziek. Eigenlijk is het overal. We luisteren naar de radio, kijken we naar YouTube en zoeken we op 
Spotify en vinden daar onze favorieten. Misschien is dat Jan Smit of juist Broederliefde, Adele of Oum 
Kalsoum, Cheb Khaled of Johann Sebastian Bach, Metallica of Kinderen voor Kinderen.  
Maar natuurlijk is muziek meer dan liedjes. Muziek vinden we ook in het vallen van de regen, het ge-
ritsel van de bladeren, ja, zelfs in het razen van de snelweg. 
Er is zelfs een componist die muziek vindt in stilte en een ander juist in de oorverdovende herrie van 
een machine. 
 
Hoe dan ook. Een leven zonder muziek is niet 
voor te stellen. In ieder geval zeker niet voor de 
redactie van deze krant en het thema voor deze 
kampweek klonk dus als muziek in onze oren. 
Daarbij kunnen met zo’n thema alle registers 
opengetrokken worden, dus dat beloofde wat. 

 
Op dinsdagmorgen stonden 
twee bussen klaar om ons 
naar Bergeijk te rijden. Hier 

en daar staken de kinderen hun enthousiasme 
niet onder stoelen of banken, dus met stille trom vertrekken was er niet bij. Papa’s en mama’s werden 
gedag gekust en we werden door iedereen op school uitgezwaaid. 
 
Na een anderhalf uur kwamen we langs Eindhoven, waar vroeger de cd is uitgevonden, en na nog zo’n 

twintig minuten reden we eindelijk het terrein van de 
Willyhoeve op, ons logeeradres voor drie dagen.  
Voor veel leerlingen was het een vrolijk weerzien maar 
voor sommigen was alles nieuw en spannend.  
 
Eerst was het tijd voor de lunch buiten, waarbij het weer 
enigszins tegenviel door een koude wind en een zwaar 
bewolkte lucht, in mineur dus. 
Gelukkig mochten we daarna naar binnen waar we ver-
welkomd werden door de dirigent voor deze kampda-
gen, juf Sofie.  
Met zwierige gebaren dirigeerde zij alle leerlingen naar 
hun plek en nam met ons het draaiboek, of beter: de par-
tituur voor deze dag door. Iedereen had meteen goede 
zin: de toon was gezet! 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Natuurlijk was het eerst zaak om even de meer aardse 
zaken te regelen: de kamers werden verdeeld en de bed-
den opgemaakt. 
Daarna mocht de tijd even zelf ingevuld worden en dat 
grepen de meesters en juffen meteen aan om een wandel-
tocht door het bos te maken. Het aangename kon met-
een samengaan met het nuttige want er moest ook nog 
hout gesprokkeld worden voor het kampvuur ’s avonds. 
“De lanen op, de paden in” klonk het al gauw en menig 
leerling liep binnen korte tijd al met een vracht takken te 
zeulen.  
 
Plots  was er de hoge sopraan van een van de juffen te horen. Was zij in gezang uitgebarsten vanwege 
de boslucht of was er toch een wanklank bij het samen wandelen. Het bleek het laatste te zijn, omdat 

het een van de Gonzo’s gelukt was om een prachtige boomkik-
ker te vangen.  
Roy bleek onze eigen Freek en liet deze dan ook vol trots zien 
aan de omstanders.  Toen hij dit schepsel onder de neus duwde 
van een juf, we zullen haar naam hier verder niet noemen, 
bleek zij dit soort springende wezens niet graag te zien. En dat 
terwijl zij  zelf toch wekelijks sportief al springend verplaatst op 
een sportveld. 
Afijn, de kikker werd weer in het gras verplaatst en de ouderen 
onder ons dachten hem zelfs al springend “Love is All” te horen 
zingen, maar dat kan ook de verbeelding zijn geweest. 
 

Na een stevige wandeling en met een voorraad takken voor wel drie kampvuren, kwamen we weer 
terug in het kamphuis, waar we opnieuw samenkwamen onder 
de klanken van een klassiek concert voor fluit en orkest, onder 
leiding van onze eigen dirigent. 
Zij vertelde dat het tijd was voor een meer sportieve noot en juf 
Caroline verdeelde ons in kwartetten, kwintetten, sextetten en 
zelfs octetten voor de muzikale spellen buiten op het grote pas-
torale sportveld.  
 
We liepen een instrumentale estafette, en deden een rondedans. 
We hielden ballonen als klanken in de lucht en dansten tot de 
muziek ons dwong te stoppen. Met flesjes water maakten we 
onze eigen toonladder en we dansten rond altijd weer te weinig 
stoelen voor de stoelendans. 

Na al deze activiteiten zongen zelfs de meest uitbundigen onder 
ons een toontje lager van vermoeidheid en werd het volume 
wat teruggedraaid. Wel met allemaal een muzieksportdiploma 
op zak, zocht iedereen naar een tel rust. Gelukkig brak net de 
zon door, wat het uitrusten nog aangenamer maakte. 
Opnieuw lonkten klassieke klanken ons naar de grote zaal in het kamphuis, waar de dirigent ons op-
nieuw met haar stokje op onze plaatsen wees. 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Het was tijd voor “De Show” vertelde ze. 
Vorige week hadden wij op school al kennisgemaakt met twee uit 
de toon vallende figuren. Althans, uit de toon vallend in vergelijking 
met de mensen die wij normaal op school tegen komen. Gekleed in 
zwart en wit, als de toetsen van een piano, versierd met hele en hal-
ve noten. 
Pling en Boink zo werd ons door een juf verteld, zouden ons ook op 
kamp bezoeken. Zelf zeiden ze geen woord dus we moesten de juf 
maar op haar woord geloven. 
 
En nu stonden ze daar samen, als een muzikale Ying en Yang. Zon-
der stem, zo bleek al gauw. Maar met gebaren en de geluiden die zij 
voortbrachten met hun bewegingen en met knie, schouder en neus, konden ze ons toch al aardig wat 
vertellen.  
En laten lachen, want zeg nou zelf, een “boink” wanneer Boink zitten ging, of een “pling” wanneer 
Boink Pling op haar knie drukte, is natuurlijk pure slapstick.  
Pling en Boink hadden allebei ook een prachtige stropdas met alle toetsen van een piano, waarop ze 
spelen konden en al gauw zongen de kinderen het kamplied uit volle borst met hun mee.  
Dat klonk Pling en Boink duidelijk als muziek in de oren en ze beloofden dan ook morgen weer terug 
te komen. We zijn benieuwd welke geluiden ons dan weer aan het lachen maken. 
 
Na “De Show” was het tijd om de handen te wassen en 
aan tafel te gaan. Meester Carl, juf Loes en juf Sjakkie had-
den zich weer flink uitgesloofd met als arbeidsvitaminen 
“liedjes van toen” over de speakers. 
We kregen een ware smaaksymfonie op ons bord: nasi 
met zoet-zuur, kroepoek en pindasaus. En als slotstuk een 
fijne yoghurt met vruchten. 
 
We speelden nog wat en vervolgens liepen we in een lan-
ge muziekmars richting het inmiddels oplaaiende kamp-
vuur. En, zoals het natuurlijk de gewoonte is, zongen we 
het komende uur het gehele kampvuurrepertoire met daarbij nog enkele verrassende toevoegingen. 
De traditionele “Berenjachtsong” van juf Annette ontbrak vanzelfsprekend ook dit jaar niet. 
 

Terwijl nog ingezet werd op een heuse canon vielen her en der 
al wat oogjes dicht en werd duidelijk dat zo’n eerste dag er 
toch altijd weer flink inhakt. De stemmetjes werden wat on-
vast, de maat wat onzeker en hier en daar klonk zelfs een valse 
noot. De lier werd aan de wilgen gehangen voor deze dag en 
na voor sommigen een douche en voor iedereen een tanden-
poetsbeurt lagen de meesten al vrij rap op bed. Hier en daar 
klonken nog wat slaapliedjes of een deuntje van Kenny B op 
zacht volume, kwamen de juffen en meesters nog even toon-
hoogte nemen om te zien of iedereen zijn best deed om te 
gaan slapen, en neurieden sommigen zich dromenland bin-
nen. 

 
En met de opkomende maan klonk het slotakkoord voor deze eerste luisterrijke dag. 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Na een voor sommigen verkwik-
kende nachtrust, terwijl anderen 
de hele nacht dommelend met de 

top40 in het hoofd maar niet in slaap konden komen,  
werden we  gewekt door misschien wel de mooiste mu-
ziek die er is: vogelgezang. En ook vrij snel, na toch een 
drukke dag gisteren, twinkeleerden de eerste kinderstem-
men alweer. 
 
Het orkest van bestek en borden vulden al de zalen toen 
de tafels werden gedekt voor het ontbijt. En al gauw 
voegden het gesis en gespetter van boter in bakpannen zich 
bij deze symfonie, want vandaag was het weer de dag van het gebakken ei voor iedereen die wilde.  
Opnieuw een waar opus magnum van de keukenploeg, waarbij meester Carl natuurlijk het meeste 
werk verzette … met het zoutvaatje. 
 

Na dit stevige begin van de dag zette de dirigent een volgend klassiek 
stuk in en verzamelden alle groepen zich in de zaal voor het rooster 
van de dag. Een vol rooster want de zon scheen en zong het hoogste 
lied.  
 
Maar eerst nam meester Luuk even het dirigeerstokje over. Met 
droevig en tegelijk ook weer fijn nieuws. Hoewel we een liedje van 
verlangen zingen wilden (= uitstel wilden) was het in december echt 
zover: juffrouw Loes van de administratie, maar van eigenlijk zo ont-
zettend veel meer, gaat met pensioen. Dat betekent dat dit voor haar 
na heel veel jaren het laatste kamp zou zijn . Gelukkig ziet het er naar 
uit dat  juffrouw Loes de komende jaren op de een of andere wijze 
toch nog steeds haar liedje mee  zal blijven zingen. En dat klonk ons 
allemaal als muziek in de oren! 
Voor nu verwennen we haar natuurlijk extra, want na zoveel jaren 
heeft ze dat dubbel en dwars verdiend. 

 
Toen was het tijd voor de  ochtendgymnastiek onder leiding van meester Carl. En dát na ook al deze 
ochtend de eerste viool te hebben gespeeld bij het verdelen van het zout over de gebakken eieren. ’T is 
me wat. 
 
Nu is bewegen gezond, maar zonder muziek wat saai en 
het kon dus ook niet missen dat de work-out ook weer 
muzikaal zou zijn. 
Het ging naar links, het ging naar rechts, we deden de 
Hokie Pokie, de Superman en de benen en armen gingen 
in-uit, in-uit. 
De arm- en beenspieren tokkelden een Beatlewijsje zoals 
bij Jerommeke vaak het geval is. 
 
De kinderen hadden na het ontbijt allemaal al gekozen 
voor een activiteit tijdens de “doemiddag” zoals we dat 
van school kennen. Nu vindt dat op de Mattheusschool inderdaad altijd in de middag plaats, maar 
vandaag dus, atonaal, in de ochtend. De dirigent had dus tijdens de ochtendopening flink moeten 
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zwaaien om deze verwarrende situatie nog enigszins zonder wanklank te laten verlopen. 
Gelukkig maalden de meesten nergens om en gaven zich vol overga-
ve over aan de zoete melodieën van de schrijfdans, het maken van 
instrumenten, het geluidenspel, de stoelendans, het noten schilderen, 
Voice Kids “light”, het spelen op de blokfluit en het kraken van noten 
op het voetbalveld (dat laatste was eigenlijk gewoon voetballen, 
maar we gaven er maar een draai aan). 
 
Iedere leerling had deze ochtend voor twee activiteiten gekozen. Op 
het moment van wisselen werden we verrast met een muzikale 
fruitmand en werd de vitamine C aangevuld middels banaan, appel 
of mandarijn. Waarna we allemaal weer vrolijk doorgingen met het 
volgende couplet. 
 
Bij het ontbijt waren de lunchpakketjes al samengesteld door ieder-
een en om half één was het tijd om met de eigen groep een plekje te 
vinden voor een picknick, buiten of binnen.  

 
“Nu speelt de blikken blazersband
die meer dan honderd nummers kent.
Het goudgelokte lentekind speelt fluit.
Gekleed in vijgenblad van schuim
vliegt Dylan door het hemelruim,
speelt hymnen op zijn harp en gouden luit.

We geven picknick,
voor de elven en de feeën,
voor de runderen en reeën,
voor het vee en iedereen
moet aardig zijn, pluk een bloem.” 
 
(Boudewijn de Groot - Picknick) 
 

Goed gevuld en tevreden konden we na de lunch wat improviseren. 
In C-, Es- of As-majeur, dat was om het even. Ieder zong zijn eigen 
lied als het ware. 
 
Na al die vrije tijd werd het weer even nodig om actief aan de slag te 
gaan. 
De muzikale speurtocht stond gepland en iedere groep vertrok naar 
het bos om te zoeken naar noten. Geen beukennoten deze keer maar 
muzieknoten. En als de partituur goed gevolgd werd konden we 
steeds nieuwe opdrachten vinden. Van musiceren met wat voorhan-
den is in het bos, tot een rondedans en van het zingen van het kamp-
lied tot het maken van een kunstwerk over muziek met alleen mod-
der, takjes en blaadjes. 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Vooral het laatste vroeg om behoorlijk wat creativiteit en er viel zelfs prijzen mee te winnen! 
Gelukkig bleken alle composities een Edison te winnen! 
 
Toen iedereen weer terug was in de orkestbak, zoals we het kamphuis ook een beetje begonnen te be-
schouwen, stond opnieuw de dirigent alweer paraat om ons met klassieke muziek te verleiden. 
Het was immers alweer tijd voor “De Show”. 

 
Vrolijk kwamen Pling en Boink in polonaise de zaal 
binnen. En hadden al meteen de eerste lachers op 
hun hand. 
En toen de eerste “plings” en “boinks” hadden ge-
klonken lagen de meeste leerlingen alweer in een 
deuk. 
Het vrolijke duet van Pling en Boink kwam helaas 
tot een abrupt einde toen Pling moest lachen om 
Boink en de laatste boos werd en daarna flink in mi-
neur was. 
Even leek het niet meer goed te komen, en klonk 
het duet valser dan ooit. Zeker toen Pling  het hoog-
ste lied zong en Boink verraste met een zoen op de 
wang leek het helemaal niet meer goed te komen. 

 
Nu zult u denken dat een zoen op de wang toch veel goed maakt, maar in 
dit geval sloeg Pling een chocolade zoen plat op de wang van Boink, iets 
wat natuurlijk verre van zuiver was. 
 
Gelukkig maakte Pling het uiteindelijk weer goed met een echte zoen en 
waren de beide muzikale vriendjes weer gelijkgestemd. 
Goedgemutst gaven ze aan morgen, op onze laatste dag, nog één keer 
terug te komen. 
 
Ondertussen stonden te tafels weer gedekt voor het avondmaal, dat be-
stond uit een gebakken aardappelballade, een strijkstok met kip en sla(gwerk). 
Het toetje was een potpourri van verschillende smaken vla. 
 
En toen, eindelijk, was het tijd voor die avond waarbij Voice Kids zou verbleken: de disco met verschil-
lende optredens van onze eigen sterren. 

 
Zoals ieder jaar verzorgde DJ Max weer de muziek, 
deze keer bijgestaan door DJ Jara. 
De ene discostamper werd afgewisseld met de an-
dere totdat de eerste artiesten van de avond zich 
aanmeldden: Willem en Tyrone gaven een werve-
lende uitvoering van “Bewegen is gezond”, waarna 
Thijmen en Djamairo de herinnering aan Michael 
Jackson deden verbleken met hún uitvoering van 
“Billy Jean”.  
Het eerste deel van de talentenshow werd afgeslo-
ten door Ceren en Asra die “Baby” van Justin Bieber 
zongen. 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Hierna nam voor even DJ Max weer het stokje over en werd de 
dansvloer weer even voor iedereen. 
 
Het tweede blok van rasartiesten werd aangevoerd door Eslem, 
die op ontroerende wijze een schitterend optreden gaf met het 
lied “Let it Go” uit de film “Frozen”. Prachtig! 
 
Mart, Adonai en Ayoub hadden inmiddels de gleufhoed en witte 

handschoenen van Michael Jackson overgenomen  en gaven een mooie uitvoering van het stoere 
“Beat It”. 
Als laatste in dit blok trad een heuse supermeidengroep aan met Cheyenne, Houda, Rana, Mirte en 
Samira die het liedje “Voor altijd jong” van Kinderen voor Kinderen zongen. 
 
En terwijl de meeste juffen en meesters verzuchtten dat 
zij ook graag voor altijd jong waren gebleven, omdat al 
één wakende nacht misschien teveel van het goede was, 
knalde DJ max er meteen weer een flinke “floorfiller” te-
genaan. 
 
Vervolgens was het de beurt aan Rivaldo die een spette-
rende uitvoering gaf aan Nielson’s “Sexy als ik dans” en 
aan Esmée die het feestje compleet maakte met “Feest” 
van opnieuw kinderen voor kinderen. 
 
Het zou volgens de presentatrice, juf Anneke, het laatste 
optreden zijn geweest, ware het niet dat er nog een verrassingsact gepland stond: niemand minder dan 
Anouar die zichzelf op een echte (!) gitaar begeleidde terwijl hij “Ga je mee” zong. Als een ware Keith 
Richard sloeg hij wat nonchalant de juiste snaren aan, rondlopend op het podium, alsof hij al jaren we-
kelijks in de Ziggo Dome stond. 
Na het oorverdovende applaus voor alle deelnemers, zette de DJ nog eenmaal de volumeknop hele-
maal open met het liedje “Hello”. 
Maar zoals de Beatles al zongen: “You say Hello, and I say Goodbye” en alle kinderen gingen na deze 
fantastische disco-avond douchen, tandenpoetsen en naar bed. 
Het was mooi geweest. De vioolkist ging dicht, de vleugel werd gesloten en de drumstokken opge-
ruimd.  
 
En met de opkomende maan klonk ook voor deze tweede luisterrijke dag. het slotakkoord. 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Menig symfonie eindigt met een deel dat “Allegro” heet: een vrolijk en op-
gewekt stuk. En zo’n einde was ook bedacht voor deze kampweek. Want 
hoewel afscheid altijd een beetje pijn doet, was het vandaag toch een feest. 

 
Niet alleen omdat we weer naar huis zouden gaan en onze papa’s en mama’s en andere lieve mensen 
thuis zouden weerzien, maar ook omdat er nog zoveel leuke dingen op het programma stonden. 
 
Het ontbijt was een beetje hetzelfde liedje als gisteren, maar dan zonder gebakken eieren. Gelukkig 
was er alternatief broodbeleg genoeg. Voor ieder wat wils omdat ieder vogeltje zingt zoals het gebekt 
is. 
 
Toen alles was afgeruimd stond daar opnieuw de dirigent druk te zwaaien en te wijzen tot het gehele 
orkest van leerlingen compleet was. Het rooster beloofde veel goeds, vertelde zij, en vooral het menu 
voor het avondeten (waarover later meer) en de aankondiging van de busreis terug kon op veel bijval 
rekenen.  
 
Maar eerst was daar natuurlijk het vaste ochtendritueel, de muzikale ochtendgymnastiek. En net als 
gisteren begon meester Carl met …. slapen. Slapen? Ja, slapen. En dat 
terwijl de kinderen stonden te popelen. Maar ja, hij was natuurlijk nog 
flink vermoeid door de capriolen met het zoutvaatje gisteren. 
 
Uiteindelijk deden dus de leerlingen het meeste werk terwijl de mees-
ter de boventoon voerde. 
 
Martin Brozius had in de jaren 80 een quizshow voor kinderen onder 
de naam “Ren je Rot”. Het leuke daarbij was dat moeilijke vragen met 
hard rennen werden gecombineerd. Sportief nadenken dus. 
Of bedachtzaam sporten, dat kan ook. 
Op het rooster stond een muzikale variant van deze spelshow, met 
moeilijke vragen over muziek. 
De vraag was natuurlijk of alle kinderen ook nog wat geleerd hadden 
op de muziekschool, of The School of Rock, deze drie dagen. 
 

Iedere vraag had drie mogelijke antwoorden en  
bij een goed antwoord kregen de  deelnemers 
een prop. Alle leerlingen waren verdeeld over 
drie groepen (trommels, gitaar en trompet) en 
de groep met de meeste proppen zou de lof-
trompet kunnen steken over zichzelf. 
 
De meeste vragen waren voor de leerlingen 
geen probleem maar bij de vraag of K3 nu be-
stond uit juf Roos, juf Judith en meester Rob was 
er toch enige verwarring want hoewel meester 
Rob vals zingt als een kraai, klinken de juffen 
samen als een heel engelenkoor. Maar gelukkig 
begrepen de meesten dat de 3 K’s natuurlijk 
stonden voor Karen, Kristel en … huh? Josje? 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Zoals al de gehele week bij de meeste activiteiten was de 
techniek en muziek tijdens dit spel in handen van mees-
ter Menno, die niet alleen piano speelt maar ook gitaar, 
en die nog zingen kan ook! Een echte maestro dus, in 
alle betekenissen. 
 
De uitslag van de quiz liet nog even op zich wachten tot 
na de lunch want het tellen van de proppen was nog een 
hele klus.
 
De muzikale fruitmand zorgde weer even voor de nodi-
ge arbeidsvitaminen, waarmee we ons al konden voor-
bereiden op het inpakken van onze koffers en het 
schoonmaken van de slaapkamers. 
 
Even was er tijd voor een eigen vrije improvisatie waar-
bij iedereen de eigen toon zette: de een speelde wat op 
een iPad, de ander bouwde met Knexx, een volgende 
kleurde wat en ondertussen werd hier en daar al een 
beetje voorzichtig opgeruimdKortom een gevarieerd 
muzikaal pallet. 
 
Na de lunch was er tijd voor de gezamenlijke afsluiting. 
Alleen vonden we hiervoor in eerste instantie niet de 
juiste toon. 
 
Wat was het geval, de juiste noot was zoekgeraakt in de kakofonie van het Ren je Rot-spel en moest 
dus weer gezocht worden. Maar hoe we ook zochten: geen enkele noot te vinden! Alleen een paar 
maten rust. Die goed gebruikt werden want op dat rustige moment begrepen we plots dat wij zelf de 
vrolijke noot waren geweest de gehele week! 
 
Goedgeluimd riep de dirigent ons nog éénmaal bij elkaar voor de allerlaatste aflevering van “De Show”.
Pling en Boink begroetten ons en waren gelukkig weer eentonig. 
Nog steeds zonder stem probeerden ze nog een keer alle geluiden uit: de schouders,  de knieën en de 
oren maakten nog steeds allerlei verschillende grappige geluidjes. Ook de neuzen. Alleen bleek de neus 
van Boink veel te lang en te luid te klinken, waardoor zij telkens weer bang werd om hem aan te raken. 
Gelukkig wisten Pling en Boink er uiteindelijk een korte “pèp” van te maken. 
Wat waren ze blij! “Whie, Whoehoe, Joepie” klonk het bij herhaling in de zaal.  
Opgelucht rondkijkend zagen Pling en Boink in de zaal verschillende instrumenten liggen: een viool, 
een saxofoon bijvoorbeeld. En een djembé en didgeridoo. Alleen wisten Pling en Boink dat niet. 
Ze hadden immers de woorden niet. Gelukkig wisten de kinderen de woorden wel en leerden Pling en 
Boink weer wat van hen.  
En ze leerden nog meer! Pling en Boink hadden, zo bleek, wél een stem. Om deze te gebruiken hoef-
den ze alleen maar te zingen.  
Dat hadden de kinderen hun natuurlijk al eerder kunnen vertellen, want welk kind zingt nu niet? En 
uiteindelijk is de stem misschien we het mooiste instrument van allemaal. 
Wat meteen ook bleek toen we voor de aller-, allerlaatste keer dit jaar het kamplied zongen. En on-
danks de vermoeidheid was het misschien wel de mooiste versie van de hele week. Een oratorium leek 
het wel. 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We merkten, nadat Pling en Boink ons gedag hadden gezegd en ons een goede reis hadden gewenst,  
plots een onheilspellende muziek op in het kamphuis. Het rommelde en knorde en het duurde even 
voordat we er achter kwamen dat dat onze eigen magen waren. Tijd voor het avondmaal dus, de finale 
van onze muzikale kampweek. 
 
De finale werd op een grandioze wijze luister 
bijgezet met voor iedereen een portie patat 
met mayo of ketchup. En langzaam werd het 
geknor overstemd door een melodisch smak-
ken en smullen. 
 
“Toet toet” klonk het om vijf uur: de bussen 
vertrokken weer richting Rotterdam. 
 
Voor dit jaar zat de kampweek er weer op en 
voor iedereen was het duidelijk dat deze 
week een hitnotering was geweest, een 
nummer één in de top40.  
We zaten stil en vermoeid op de weg terug te 
mijmeren en te neurieën. Een beetje triest omdat die mooie kampweek weer zo snel was voorbijge-
gaan, maar tegelijkertijd ook weer blij, want we wisten: de muziek stopt nooit! 
 
En gelukkig maar, want “zonder muziek zou het leven een vergissing zijn” (zei de filosoof Friedrich 
Nietzsche). En daar kunnen we het alleen maar hartgrondig mee eens zijn na deze week. 
 
Tot volgend jaar!  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TOT  VOLGEND  JAAR 

Zoals ieder jaar wil de redactie iedereen bedanken die van onze 

kampweek zo’n prachtige compositie heeft gemaakt: natuurlijk allereerst de leerlingen, die een heerlijke drie dagen hebben 

beleefd 
 
verder natuurlijk de keukenploeg die drie dagen lang voor de smakelij-

ke accenten hebben gezorgd: Carl, Sjakkie en natuurlijk Loes (die er vol-

gend jaar gewoon weer bij is omdat zij afscheid neemt zoals Heintje 

Davids dat deed)   
het corveeduo Annemarie en Marielle 
 
de extra handen van Steffie  

de stagiaires Anouk en Carmen  
en uiteindelijk alle collega’s die weer drie dagen lang alles in het werk 

hebben gesteld om de leerlingen een heerlijke week te bieden: 

Anneke, Annette, Bernardien, Caroline, Ciska, Freddie, Irene, Judith, 

Luuk, Maaike (B), Maaike (M), Marjolein, Marleen, Menno, Rob, Roos, 

Sietske, Sophie en Tanja  
“Bravo, Bis, Bis, Encore, Encore, We want more!”


