Kamplied op de melodie van Hup Holland Hup
YMCA
De wedstrijd was een rondje om de tent
YMCA
Het was spannend wie het hardste rent
YMCA
De strenge trainer speelde vals
Zijn pupil werd toch nog laatste,
En kreeg hem woedend op zijn hals
Zijn pupil werd toch nog laatste,
En kreeg hem woedend op zijn hals

YMCA
De trainer heeft de 1e prijs gejat
YMCA
Het verlegen meisje is een schat
YMCA
Maar heeft ze het wel echt gedaan?
De jury moet nu helpen,
dan zal alles eerlijk gaan
De jury moet nu helpen,
dan zal alles eerlijk gaan

YMCA
De atleet die is nu vrij gepleit
YMCA
De medailles zijn nog steeds wel kwijt
YMCA
Waar zullen die dan nu toch zijn?
We gaan de trainer samen lokken
Want stelen is geen gein.
We gaan de trainer samen lokken
Want stelen is geen gein.

YMCA
De nep-race was een mooie val
YMCA
En de trainer is een grote kwal
YMCA
Nu is alles hier weer goed
Het waren mooie spelen
En zeggen nu gegroet
Het waren mooie spelen
En zeggen nu gegroet

Refrein:
YMCA
Welkom op het Zomerfestival
YMCA
Het Olympisch vuur dat brandt hier al
YMCA
De spelen zijn hier aan de gang
En zolang we mogen meedoen
Zijn we ook voor niemand bang
Zolang we mogen meedoen
Zijn we ook voor niemand bang

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE OUDER(S)
LUIZEN
Op school komen ze voor, maar helaas ook op ons zomerfestival, luizen. Van die kriebelbeestje in de haren. Ons
advies is dus ook, controleer ook even uw kind(eren) op luizen!
TEKEN
Net als voorgaande jaren zijn er dit jaar ook weer teken op het kampterrein. Wees er alstublieft alert op dat uw
kinderen, of uzelf een teek op uw lichaam kan hebben. Ze houden vooral van warme plekjes, zoals knieholtes,
achter de oren, liezen e.d. maar kunnen natuurlijk op alle andere plekken zitten.
Controleer uw kind, en uzelf, daarom goed wanneer u weer thuis bent.
Wilt u meer informatie over teken, kijk dan op:
https://www.tekenradar.nl/ziekte-van-lyme

KAMPKRANT EN FOTO’S
Ook dit jaar proberen wij zo snel mogelijk de foto’s en de kampkrant op onze
website te plaatsen. Neem dus gerust een kijkje op www.ymca-zutphen.nl Daar
vind je ook informatie over andere activiteiten en kun je lid worden van onze
vereniging om zo op de hoogte te blijven van al het nieuws en activiteiten.

BEDANKT
Namens alle (hoofd)leiding willen wij jullie
allemaal bedanken voor weer een fantastische
editie van het Zomerfestival! Wat een geluk met
het mooie weer en wat een geluk met zoveel
leuke en gezellig kinderen!
Volgend jaar zullen we een klein feestje vieren,
want dan bestaat het Zomerfestival 30 jaar! Zien
wij jullie dan ook allemaal weer?
Groeten de kampkrantcrew,
Berdien, Henk-Jan en Ellen

Het verhaal van vandaag
Nu we weten dat de trainer de medailles heeft gestolen, moet er
natuurlijk en plan bedacht worden om de medailles terug te
krijgen. Er is een neprace gehouden, waarbij alle sporters
meededen. Atleet Jerke wint deze wedstrijd en de trainer ziet dat.
Hij is hier vervolgens zo gelukkig mee dat hij de tent in komt en
hem de gouden medaille ophangt. Nu konden de sporters de
trainer natuurlijk pakken en ook de andere medailles terug
krijgen. Wel fijn dat het altijd weer goed komt en de echte
medaille-uitreiking toch plaats kon vinden.
Wat hebben we vandaag gedaan?
Vandaag zijn we gestart met het ‘hardlopers, voetballers en gewichtheffers’ spel. Elke
personage kreeg een mooie stip op hun neus waardoor ze te herkennen waren. Daarnaast
had iedereen een andere opdracht, als je die voltooid had, had je gewonnen. Maar pas op
dat je niet te vaak getikt wordt door bijvoorbeeld ‘de paparazzi’ of ‘de dopingcontrole’, want
dan ben je af!

’s Middags was het tijd voor het sporten tegen de ouders! Er werd touwgetrokken, kogel
gestoten, uitzinnige fans gespeeld en zo nog meer. Weer een groot succes en een mooi
einde van het Zomerfestival.

Lunchverhalen
Groepje 14 is Nederland! Ze hebben
een mooie hut gebouwd met geverfde
sterren aan de hemel! Ze zijn ook het
beste groepje!
Het leukste was deze week het
Safarispel. Joris vond het geld
verdienen en natuurlijk het
watergooien het leukst. En ze hadden
Daphne Schippers in hun Olympisch
dorp!

Groepje 15 is Oostenrijk. Ze vonden het spel vandaag heel
leuk en waren de gewichtheffers. Maar ze missen ook Evie,
want die moest vandaag naar de huisarts… We hopen dat het
snel weer goed gaat met Evie!

Groepje 16 is Portugal. Ze waren in het spel vanochtend de paparazzi en mochten iedereen
tikken. Het was een heel leuk spel, maar je wordt er wel moe van!

En puzzelen maar!!

Lachen maar om de leuke moppen!
Hoe wordt een mug een gum? Door
achteruit te vliegen!
Er ligt een man in het water en hij
schreeuwt: "Help! Help! Ik kan niet
zwemmen!" Zegt een man die voorbij loopt:
"Ik ook niet, maar hoor je mij zo
schreeuwen?"
Een man stapt de bus in en vraagt aan de
buschauffeur: “Gaat u naar Artis?” "Nee,"
zegt de buschauffeur, “ik moet gewoon
werken.”

Maak de tekening af door de lijntjes te trekken tussen de nummers: begin bij 1 en stop bij
34!

Wie kan deze moeilijke sudoku oplossen?

Het drama van Eeke, Hanna en Tim wordt toch een romantische film!
Tim heeft woensdag zijn zonden kunnen
overdenken. Donderdag is de laatste dag
om dit goed te maken. En als je Tim kent,
weet je dat hij dit groots aan gaat pakken!
Ja! Tim heeft Eeke ten huwelijk gevraagd.
En natuurlijk wil Eeke met Tim trouwen.
Ook voor de 12-ling wordt dit een mooi
feest!

Voor Hanna is er nu ook goed nieuws. Het leek
even dat ze helemaal alleen zou achterblijven,
Zonder Tim en zonder iemand anders… Maar
gelukkig heeft Hanna nu Onno als vriend. Dit is
voor de 12-ling ook wel goed, al hadden ze
liever Tim gehad, dat is logisch.
Tot slot is het toch wel een beetje een drama,
want de 12-ling is na vandaag ook uitelkaar…. Tot volgend jaar!
Uitslag kleurplatenwedstrijd!
Er zijn dit jaar alleen maar mooie kleurplaten ingeleverd. Jullie hebben er allemaal iets heel
mooist van gemaakt. Rick Meijer uit groepje 7, Zonne Vos uit groepje 4 en Elke Smits uit
groepje 3 hebben de allermooiste kleurplaat gemaakt. Zonne heeft de kleurplaat zelfs netjes
uitgeknipt!
Wist je dat????




Lize uit groepje 1 al voor dat de dag begon onder de modder zat? Want ze was
uitgegleden en in de sloot beland…
Wist je dat Ellen van de kampkrantcrew sla heeft gezaaid bij de kampkrant tent? En
dat dit af en toe gesproeid moet worden?
Wist je dat je als je te oud bent om mee te spelen, jong genoeg bent om hulpleiding
te worden? En dat we je dan graag volgend jaar zien als hulpleiding?

Wie is dan toch eigenlijk al die leiding? Korte interviews met een aantal van hen!
Dit is Maurice, 23 jaar oud, zit in de hoofdleiding en tijdens de afgelopen heel
e
veel jaren is hij spelcoördinator. (ja dit betekent dat hij dit vanaf zijn 16 (?) al
doet! Hij zorgt ervoor dat alle spellen goed verlopen en dat er geen chaos
ontstaat in de planning. Hij vindt dit leuk om te doen omdat hij een
onvergetelijke week organiseert voor 225 kinderen. Hij verwacht vandaag een
onwijs stoer ochtendspel waarbij alle kinderen tegelijkertijd op het hele terrein
een spel spelen. En dat vanmiddag de ouders flink worden ingemaakt.
Na dit jaar zal Maurice zijn stokje als spelcoördinator overdragen een Wieke en
zal hij een stapje terug doen in de organisatie. Tijd voor vernieuwing. We
zullen hem heus nog wel gaan zien!

Deze jongen is Onno. Hij is 26 jaar en is sinds dit jaar voorzitter van het
Zomerfestival. Hij zorgt ervoor dat het hele zooitje ongeregeld in
goede banen leiden. Onno heeft vroeger als kind meegedaan en is hij
verder gegaan als leiding, omdat hij weet hoe leuk die 4 dagen voor de
kinderen zijn. De verwachting voor vandaag is dat het een topdag
wordt met mooi weer en een mooie afsluiting van deze week.

Jerke is 16 jaar en helpt al een aantal jaar als leiding op een groepje.
Verder speelt hij geregeld een rol in het rode draad verhaal. De blije
kinderen vindt hij ‘hartstikke mooi’. Nu Jerke 16 is, mag hij ook ’s
avonds op het kampterrein blijven slapen wat ervoor zorgt dat hij
zelf ook een soort van kamp ervaart. Ontzettend gezellig!
In de toekomst zou Jerke graag plaatsnemen in de hoofdleiding en
verantwoordelijk willen zijn voor bijvoorbeeld het decor, het rode
draad en het T-shirt ontwerp. We zijn altijd blij met zulke
gemotiveerde vrijwilligers!

Johnny is 33 jaar, begeleidt altijd een groepje of motiveert ze bij een
spelletje. Hij vindt het Zomerfestival zo leuk omdat de kinderen altijd
zo lief zijn. Hij hoopt nog op een mooie zonnige dag, uitzinnige
kinderen en veel plezier, aldus de man van vele woorden.

Dit is Tim, 32 jaar en waarschijnlijk voor veel kinderen een onbekend
gezicht van het Zomerfestival. Voor de leiding is hij aan de andere kant
juist heeeeeeeel belangrijk. Tim zorgt er namelijk voor dat er ’s avonds
altijd een warme maaltijd voor de leiding op tafel komt. De ene keer
een heerlijk pasta, een andere keer broodjes shoarma of Turkse pizza.
Tim zorgt ervoor dat de leiding weer energie krijgt en er weer vol
tegenaan kan gaan.
Hij komt eigenlijk alleen op het Zomerfestival omdat hij stiekem
verliefd is op Maurice, maar dat weet niemand.
Tim hoopt dat iedereen volgend jaar ook weer komt, wat we hebben
een leuke groep vrijwilligers.

SPONSORS BEDANKT
Via deze weg willen wij graag onze sponsoren bedanken, die
ook dit jaar weer hebben bijgedragen aan een fantastische
editie van het Zomerfestival!

MvH techniek bv, bedankt voor
de sponsoring voor
decormateriaal in de vorm van
hout.

Smurfit Kappa, bedankt voor
het karton wat we ook dit jaar
konden gebruiken.

Drukkerij Poelen, bedankt voor
hun bijdrage aan onze T-shirts en
truien.

Zutphense Houthandel, bedankt voor ook jullie bijdrage aan
het decor, in de vorm van hout.

