Kreezie Krant
Kamplied
(Melodie 10.000luchtballonnen – K3)
Refrein
Hier op het kampterrein
Op zomerfestival
Vieren wij met elkaar
30 jaar kamp!
Dit jaar een kreezie Kermis
Met feestje op het eind
Spelen de spellen samen
Anders wordt het toch een ramp!

Couplet 1
Wat is er nu gebeurd?
Alles kapot
De draaimolen draait ook geen
Rondjes meer
Waar is onze monteur
HUP aan de slag!
Maar niet de glazenbol,
Blijf daar af!
Zij is slim, de monteur
Trapt er altijd in.

Couplet 3
’s Ochtends een plan bedacht
Helemaal top
De waarzegster zetten we
Samen stop
Samen dan op haar af
We grijpen de bol
De mannen verleiden
Dus het plan mislukt
Morgen feest? Hoe lossen
We dat nou op?

Couplet 2
Pas op voor deze vloek,
Die de waarzegster gaf
Alle attracties tot
Leven bracht
Zoek ze allemaal op
En breng ze weer terug
Want zonder hen gaat
Het feest niet door
Maak een plan,
die vloek moet voor altijd weg!

Couplet 4
De bol is kapot
De vloek die is weg
De kermis gaat door
Esmiroelda heeft pech
Een tof kamp gehad
Helaas is het klaar
Dit was de 30e
Jullie zijn top!
Geweldig feest, we zien
Jullie volgend jaar!

Dag ouders/verzorgers,
Denken jullie aan de tekencontrole thuis?
Voor informatie, en de juiste manier van een teek verwijderen, kijk
even op: www.stopdeteek.nl
Ook hebben we te horen gekregen dat er luizen zijn gevonden bij een
van de kinderen. Een luizencheck thuis bevelen wij dan ook aan.

Op vrijdagmiddag 18aug mogen alle kinderen, door
het laten zien van hun YMCA bandje, komen
zwemmen bij de IJsselslag in Zutphen voor maar
€2,00!

Via deze weg willen wij ook graag onze sponsors weer bedanken,
welke geholpen hebben met het tot een succes maken van ons
Zomerfestival.
De Zutphense Houthandel voor hun grandioze
hoeveelheid hout voor de bouw van het decor!
Smurfit Kappa voor de sponsoring van het
karton.
MvH Techniek voor de kratjes die we altijd gebruiken
voor de opbouw van de poort!

Bedankt!

De dag van vandaag…
De vloek is opgeheven! De bol is kapot geslagen en de attracties doen het weer
zoals ze het moeten doen! De kermisdirecteur is zijn belofte nagekomen en we
met zijn allen feest gevierd! Toffe springkussens, suikerspin, popcorn en tijdens
de regen ontzettend hard gedanst met zijn allen in de grote tent!
Alleen is Esmiroelda natuurlijk nog wel op het kermisterrein en die wil de
directeur nog wel weg hebben. Met een slim plan lukt dat!
De directeur wekt Teddy weer tot leven met een AAAAAAAAAAH batterij en
dan raakt Esmiroelda natuurlijk in de war, heeft ze nou nog wel of geen
krachten? Omdat Esmiroelda een kijkje komt nemen, lukt het om haar voor
altijd te verjagen van de kermis!

Dit jaar was het thema Kermis. Heb jij nou een supertof idee voor het thema
van volgend jaar? Laat het ons dan weten via onze facebookpagina (YMCA
Zutphen) of laat een berichtje achter via het contactformulier op onze website
www.ymca-zutphen.nl
We zijn erg benieuwd naar jullie ideeën!

Safarispel!!!
Dit jaar wordt het Zomerfestival afgesloten met het safarispel. Een beetje regen
tussendoor mocht de pret niet drukken en op de vulkaan glijden met een
beetje water is misschien nog wel toffer dan daarvoor J
Mooie tuintjes zijn er gemaakt en er zijn spellen gespeeld om draaimolens te
verdienen, waar dan weer leuke figuren mee gekocht konden worden voor in
de tuin. Pas wel op voor de belastingsinspecteur!!
Dit jaar waren er 2 collector items te koop in de winkel, namelijk voorzitter
Onno voor 100.000 en een volkswagenbus voor 199.999draaimolens!

Een deel van de ouders zijn om 14.00uur aangeschoven om mee te spelen en
het einde van het verhaal werd gespeeld. Kortom een mooie afsluiting van
weer een heerlijke Zomerfestival week. Zien we jullie volgend jaar weer?

Moppen, wist je datjes en andere gein
Dief
Een boef rent een kookwinkel uit met een pan. Een agent houdt hem aan.
Hij zegt: ‘Waarom ren jij weg zonder te betalen?’ ‘Nou’, zegt de boef, ‘het
zijn steel-pannen!’
Vissen
Twee vissen kijken naar buiten. Zegt de ene tegen de andere: het regent!
Zegt de andere: gelukkig zitten wij lekker droog!
Skelet opent een deur
Waarmee maakt een skelet een deur open? Antwoord: Zijn sleutelbeen!
Wist je dat…..
•
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We vandaag een jarige Jet in ons midden hebben? Marieke van
harte gefeliciteerd!
De kleurplaat wedstrijd gewonnen is door Marite uit groepje 12 en Imke uit groepje 5. Wat
een prachtige kunstwerken dames!
We echt heel veel prachtige kleurplaten hebben ontvangen en we dat heel erg leuk vinden?
Cedella, Floor, Jahnesta en Laura van hutje 3 een dansje op het kamplied hebben gemaakt?
• Je een poncho best met z’n drieeen
kan delen? De Siamese drieling bewijst het!
Ines, Lize en Cleo uit groepje 16.
• Sjors de mascotte van YMCA
Nederland heel erg houdt van het safarispel
en vandaag even een kijkje kwam nemen bij
de kampkrant? Sjors reist het hele land door
om de verschillende YMCA kampen te
bezoeken.
Het record van het paalhangen om vanmiddag 14.00
uur nog op naam staat van Hannah uit groepje 9 en
ze dat record vorig jaar heeft neergezet?
Willemijn in de regen in haar roze geleende poncho
en haar laarzen alle hutjes heeft afgezocht naar
tassen die nog in de regen lagen en deze heeft
verzameld? Willemijn, je bent geweldig!!!
We tijdens de regen met z’n allen enthousiast
gedanst hebben in de grote tent? Het filmpje
kunnen jullie vinden op de facebookpagina van YMCA Zutphen.
Deze twee lieve meiden heel graag in de
kampkrant wilden? Nou dames bij deze!

Puzzeltijd
Zoek- en kleurplaat. Kun jij de berggeit vinden?

