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 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 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?

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
Donderdagmiddag zijn alle ouders/verzorgers weer welkom om
samen met ons het Zomerfestival af te sluiten. Vanaf 14.00uur staat
de koffie klaar en kunnen jullie meedoen met de spelletjes die er
dan gespeeld worden. Ook de ontknoping van het verhaal is dan
natuurlijk! Het is
altijd een feest als
er voor
ouders/verzorgers
aanwezig zijn, dus
komt allen
gezellig langs!

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!

De dag van vandaag
Het was natuurlijk vandaag belangrijk om een plan te gaan bedenken om er
voor te zorgen dat de vloek werd opgeheven. De waarzegster moest nablijven
bij de directeur en er werd een goed gesprek gevoerd. Alleen werd de directeur
gehypnotiseerd door de waarzegster! Esmiroelda merkte alleen al gauw dat
haar hypnose geen invloed had op Dolly. In paniek verlaat zij de kermis, maar
laat in haar haast de glazen bol achter!

Ondertussen is Teddy een eigen dierenbelangenvereniging begonnen en heeft
een mooie vlag gemaakt met daarop ‘laat Teddy vrij!’. Jammer alleen dat hij
ook gehypnotiseerd wordt en Esmiroelda hem kan laten bewegen.

De spellen van vandaag
Vandaag werd er op twee plekken gespeeld. In het bos was er levend kwartet
en op het middenterrein een spelmarathon met 16 spelletjes!

Moppen, wist je datjes, puzzeltijd en andere gein

In de gevangenis
Een gevangenisdirecteur roept al zijn gevangenen bij elkaar. 'Ik ben
bestolen’, zegt hij boos. ‘Als ik erachter kom wie dat gedaan heeft,
dan vliegt hij meteen eruit!' Hij kijkt om zich heen en ziet dat alle
gevangenen hun vinger opsteken!
Hoe laat is het?
Marco zegt tegen Kim: ‘Wist jij dat ik zonder wekker of horloge weet
hoe laat het is?’ ‘Wat knap, hoe dan’, antwoordt Kim. ‘Nou’, zegt
Marco, ‘Als ik ’s nachts op mijn balkon sta en trompet speel, roept
mijn buurman: “Hee mafketel, het is vier uur ’s nachts!”’

Kanarie
De meester vraagt aan Jantje: ‘Kun jij een uitgestorven dier noemen?’ Jantje: ‘Ja hoor, de kanarie.’
Vraagt de meester verbaasd: ‘De kanarie? Die is toch helemaal niet uitgestorven?’ Jantje: ‘Jawel
hoor, de kat van de buren heeft hem gisteren opgegeten!
Zoek de 7 verschillen

Wist je dat…..
- De moeder van Thijs, Roel en

-

-

Marleen ons heeeeeeel blij heeft
gemaakt…. Zij zag alle leiding in
prachtige, maar inmiddels vieze
leidingshirts. Ze vond het zonde
dat de shirts niet de hele week
gedragen konden worden dat ze
een groot deel van de shirts mee
heeft genomen om te wassen.
Esther heel erg bedankt namens
alle leiding!
Rixt, Juul en Norah uit groepje 14
een levend kunstwerk vormen?
Maurice met pensioen is gegaan en Wieke van nu de koningin van de spellen is? Zij
legt elke ochtend de spelletjes aan de leiding uit zodat iedereen precies weet wat ze
moeten doen. Top, Wieke!
Alle kikkers op het kampterrein Steef William heten, groot of klein?
Alle leiding die op het kampterrein slaapt dit jaar kan eten in een heus restaurant
gerund door Henk Jan Bram genaamd Kreezie Kitchen?
De leiding elk jaar samen het thema voor het nieuwe kamp bedenkt. Iedereen mag
ideeën roepen en na een paar rondes kiezen we samen een thema uit. Heb jij een
idee voor het thema van volgend jaar? Kom het aan ons vertellen!
Donderdag gaat Bastiaan van groepje 14 gaat een concert geven in de grote tent
geven. Hij zal 10.000 luchtballonnen echt live gaan zingen. Dus kom allemaal!
We al heel veel mooie kleurplaten hebben ontvangen? Wil je jouw kleurplaat ook
nog inleveren? Dan kan dat morgenochtend ook nog.
Mika en Sam heel goed kunnen diaboloën? Zij kunnen ook super goed hobbelfietsen.
In maar 12,77 seconden hebben zij het hele parcour afgelegd. Knap!
De bekertjes op kleur gesorteerd zijn op de ranjatafel door 2 super goede hulpjes?
Bedankt meiden!
Dat Carsten een echte doorzetter is? Vanmorgen heeft hij ruzie gemaakt met een tak,
niet zo fijn natuurlijk. Met een flinke snee in zijn hand en 4 hechtingen kwam hij ’s
middags snel weer terug naar ons kampterrein omdat hij zo graag weer verder wilde
spelen. Je bent een topper Carsten!

