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Kiemkamp de gekste – op de melodie van ‘ Shirt uit en zwaaien’  
 
We zijn weer op vakantie, we zijn in Heukelom 
We maken korte nachten, daar geven we niet om 
We doen veel leuke dingen, we maken veel plezier 
Ja vliegen, sporten, rennen en fietsen doen we hier 
 
Safaritocht, op de fiets naar Kenia 
In Oisterwijk speelden we Cluedo na 
De vieze dag, snoepie happen in de vla 
Bij Staalbergven deden we piraten na 
 
Kiemkamp de gekste 
Het was weer top, echt supervet 
Kiemkamp, de gekste 
Uitbreken, te laat naar bed 
Kiemkamp de gekste 
Corveeën, op één been gezet 
Kiemkamp de gekste 
 
Na na na na na na na na na na na na (4x) 
 
Geheime codes kraken, dat lukte Dana wel 
Je eigen straatje kopen tijdens het middagspel 
Paniek op woensdagavond toen Edward werd vermist 
 Dat was één groot toneelspel, met Edje was niks mis 
 
Ons doel bereikt, jullie trapten er vol in 
Dana werd boos en daarom sloeg ze Vin 
Wie was de Sjaak? Yvan, Dana, Koen en Daan 
Ook Tom en Jan hebben flink voor aap gestaan 
 
Kiemkamp de gekste 
Het was weer top, echt supervet 
Kiemkamp, de gekste 
Uitbreken, te laat naar bed  
Kiemkamp de gekste 
Corveeën, op één been gezet 
Kiemkamp de gekste 
 
Na na na na na na na na na na na na (4x) 
 
Het is nu alweer vrijdag, er is zoveel gebeurd 
Van al je shirts vergeten tot van je fiets gepleurd  
Een spel tegen de leiding, dat win je zomaar niet 
Ze tikken je van achteren zonder dat je ’t ziet 

’t Balletjesshirt is weer lekker vies gemaakt 
Veel koffers leeg, zoveel kleding kwijtgeraakt 
Oh wat een week, jullie waren echt de bom 
Helaas ’t is waar, maar de BWOTY is weer om 
 
Kiemkamp de gekste 
Bedankt dat je ons hebt vertrouwd 
Kiemkamp de gekste 
Het was voor ons weer als van ouds 
Kiemkamp de gekste 
Het was weer top, helemaal goud 
Kiemkamp de gekste 
 
Na na na na na na na na na na na na (4x) 
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BEDANKT!! 


