
 

 

Kamplied op de melodie van Hup Holland Hup 

 

 

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  

 

 

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. 

 

 

 

 

  



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  

 

 

LEKKER WEER EN DROGE KLEREN 
Het wordt deze week mooi weer. Het kan dan ook zo maar zijn dat de 
waterspellen deze week niet zullen ontbreken ;). Wij willen u vragen om uw 
kind(eren) een setje droge kleren mee te geven. Zo krijgt u de kinderen weer 
“schoon” en droog mee naar huis.  
 
DONDERDAG SPORTEN TEGEN/MET DE OUDERS/VERZORGERS 
Op donderdag sluiten wij deze editie van het Zomerfestival traditioneel af met 
het sporten tegen de ouders. Vanaf 13.45uur staat er koffie voor de 
ouders/verzorgers klaar, waarna we gaan starten met het sportieve 
programma.  
 
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.  
 

  

https://www.tekenradar.nl/ziekte-van-lyme
http://www.ymca-zutphen.nl/


Het verhaal van vandaag 

Het lieve meisje had de medailles niet gestolen, had de trainer het dan gedaan? Maar op 
deze manier kunnen we nog niet de medaille-uitreiking doen. Vandaag werd duidelijk dat de 
trainer en de mascotte dezelfde man zijn! Dan moeten we morgen maar iets bedenken om 
de medailles terug te krijgen. Maar hoe?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat hebben we vandaag gedaan? 
Er werd gisteren al op gehoopt en daar was hij dan toch, het safarispel! 19 Spelletjes over 
het gehele terrein verdeeld waarbij je medaille kon verdienen. Ondertussen maken de 
groepjes hun eigen Olympische dorp in het zand. Om deze dorpen extra te versieren konden 
ze met hun verdiende medailles verschillende figuren kopen in de winkel ‘de Zweetsok’.  
Er is fanatiek balletje balletje gespeeld, auto getrokken, hooggehouden met een voetbal, 
met de pijl en boog geschoten, een vlag van je land geschilderd en veeeeeeel meer. De 
kinderen moesten wel oppassen voor de ‘metaal detector’, als je door hem getikt werd, 
moest je een deel van je verdiende medailles inleveren, balen! 

 
 

 

 

 

  



Wie is dan toch eigenlijk al die leiding? Korte interviews met een aantal van hen! 
 

Dit is Karin,  39 jaar oud. Karin helpt deze week 2 dagen mee 
in de keuken. Zij vult de bekers met ranja, deelt lekkers uit 
en wast vervolgens de hele bende weer af! 
Karin vindt het leuk bij het Zomerfestival omdat het heerlijk 
buiten is, het is gezellig en er zijn altijd blije kinderen. Karin 
verwacht helaas nog wel een aantal teken te moeten 
verwijderen vandaag en ze kan nu al niet meer wachten om 
nog meer ranja te schenken! 

 
Dit is Lieke, 16 jaar. Lieke begeleidt altijd een groepje tijdens 
het Zomerfestival en vindt dit leuk omdat het altijd gezellig is 
met de kinderen en de leiding. Ze verwacht vandaag te gaan 
winnen met het safarispel en wil nog even melden dat ze een 
heel leuk groepje heeft (groep 4). 
 

Dit is Hanna, 18 en ook leiding van een groepje. Ze vindt het 
erg leuk om samen met de kinderen spelletjes te spelen. Ze 
vond het als kind al leuk om mee te gaan. Het blijven slapen 
op het kampterrein is een gezellige toevoeging, vanwege de 
andere leuke leiding! 
Ze wil voor vandaag nog graag Daphne Schippers in haar 
tuintje hebben en veel water over Tim heen gooien, Succes! 

 
Dit is Joelle, 16 jaar oud en vindt het erg leuk om leiding te 
geven over haar groepje. Ze leert met mensen omgaan en er 
wordt een boel gesocialized. Ondertussen probeert ze de 
kinderen nog wat normen en waarden te leren. Ze verwacht nog 
veel gezelligheid! 
 

Dit is Erica en is 19 jaar oud. Dit is haar eerste jaar als 
leiding bij het zomerfestival! Ze gebruikt deze week als 
stage voor haar leisure stage voor de opleiding Sport en 
Bewegingseducatie, welke Josien en Eeke ook volgen. 
Jelte vindt Erica een leuke leiding! Erica verwacht dat ze 
gaan winnen vandaag, Jelte verwacht dat ze nog nat 
zullen worden. 

 
Wilko is 42 jaar en begeleidt dit jaar groepje 1. Hij vindt de 
combinatie van de spelletjes met de kinderen, lekker buiten 
bezig zijn, mooi weer en de vrijheid het mooiste aan deze 
week. Hij hoopt nog op mooi weer voor morgen, want het is 
‘perfect kampweer’. Hij wilde nog toevoegen dat hij blij is 
met dit interview, nou graag gedaan hoor Wilko! 
 
     



Wist je dat….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jelte en Niek zijn hun kikker kwijt. 
Zijn naam is Steef William VI. Wie 
oh wie kan deze Koninklijke kikker 
vinden?  

 

Inmiddels heeft Steef William de 
VIII een plekje gevonden op de 
schouders van Jelte en Niek 

 

 

Groepje 13 heeeel heeeeel graag op de foto 
wilde? Nou bij deze dames en heer!  

 

Ook deze leuke meiden dat heel 
graag wilden? 

 

 

Het record bij het 

spelletje 

paalhangen van 

hadassah uit  

groepje 12 is?  Met 

maar liefst 3 

minuten en 45 

seconden!    

Twee kinderen een heerlijk modderbad hebben genomen?  

 

 

Dat leiding Eeke een 
levend klimrek is? 
(Isabel, groepje 10) 

 



hahahahaha! Hier komen de moppen. Ook mag je de tien verschillen zoeken. Veel plezier! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke vogel kom je 
tegen in het zuivelschap 
van de supermarkt? 
Antwoord: een 
VLAmingo! 

 Twee bananen lopen over 

straat. De één vraagt aan 

de ander: "Zeg, heeft jouw 

broer eigenlijk al werk 

gevonden?" "Jazeker," 

zegt de ander, "hij is 

rechter geworden!" 

 

 

Waarom is een 

jachtluipaard zo snel 

en lenig? 

Omdat hij op 

katletiek heeft 

gezeten! 

 

Waarom is een 
jachtluipaard zo snel 
en lenig? 
Omdat hij op katletiek 
heeft gezeten! 

 Het is bruin en het 

kruipt over je 

boterham. Rara, wat 

is het? 

Antwoord: een 

hagelslak! 

 

Katrien vraagt aan Donald: 

“Als je 10 euro hebt, en 

je verliest er 2. Wat heb 

je dan?” “Een gat in mijn 

zak!” antwoordt Donald. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi35veWmsjOAhXE5xoKHUWnCmEQjRwIBw&url=http://www.syllienachtvlindertje.nl/paginaas/lachen.htm&bvm=bv.129759880,d.ZGg&psig=AFQjCNGZbl4VOQhzRk36Pzh8zikb0iY1lg&ust=1471514856590720


Het nieuws! 

Verhalen uit het Olympisch dorp 

 

Groepje 16 heeft een 

Olympisch dorp gemaakt 

met zwembad en atletiek-

baan. Daarvoor hebben ze 

de sporten trampoline 

springen en hardlopen 

gekocht. En ze hebben het 

standbeeld uit Rio de 

Janeiro geschilderd! En het 

leukste spel is: alles!, zegt 

Floor. 

 

 

 

Groepje 11 heeft een zwembad gemaakt met heel mooi ingekleurde 

sporters. In hun Olympisch dorp hebben ze een turnhal met een 

bijna echte rekstok. Als het lukt, willen ze graag nog Epke 

Zonderland aan de turnhal toevoegen. En Faye zegt nog dat voetbal 

trappen het leukste spel is van vandaag!  

 

 

 

 

 

 

 

En in het Olympisch dorp ontbreken natuurlijk de sporters niet. In de 

winkel zijn de beste sporters te koop om in je Olympisch dorp te 

plaatsen. Maar waar is Yuri van Gelder? 



 

Groepje 1 heeft de Olympische 

Ringen gemaakt in het zand. En een 

emmer water voor het zwembad is 

natuurlijk veel leuker om over de 

leiding te gooien! 

 

 

 

 

 

 

De Panda’s van groepje 3 hebben een mooi Olympisch zwembad 

gemaakt. Compleet met duikplank, zwemmer en zwembroek! 

 

 

De soap van Eeke en Tim wordt een fantasierijke dramaserie…. 

Eeke zegt dat de 12-ling haar en Hanna verwisselen. Misschien is ze er wel heel verdrietig over? 

Mirthe vertelt dat papa Tim nog niets van zich heeft laten horen. Daarom is de 12-ling heel boos. 

Waarschijnlijk heeft Papa Tim de groep verlaten om met Eeke verder te gaan, zegt Indira. Nu zoekt 

de 12-ling een nieuwe papa voor Hanna.  

Mirthe en Indira doen een oproep: Wil jij de nieuwe papa worden van de 12-ling, meld je dan aan via 

de kampkrant. Want er moet een nieuwe papa komen die met Hanna samen gaat! 

Deze dramaserie komt van Mirthe en Indira. De redactie van de kampkrant snapt het eigenlijk niet 

meer…. 

 

 

 

 

 

Mirthe en Indira van de 12- ling 


