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Safarispel 

Koekjesmachine 

kapot?! 

Morgen 13.30 

sporten met ouders 

Het verhaal achter 

Veruca Peper 

 

 

22 Augustus 2018 

De Gouden Wikkel. 
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 O pluchting in Nederland. Blije kinderen en 

vrolijke ouders. De kleurplaten zaten in de 

kampkrant! Vanaf vanochtend vroeg werden 

de meest kleurrijke en mooiste kleurplaten 

ingeleverd. Wil jij ook nog je kleurplaat inleveren? Mor-

gen is de laatste dag dat het kan dus pak je potloden en 

stiften en kleur er op los.  

 

Daarnaast willen we de ouders graag uitnodigen om 

donderdagmiddag met de kinderen en leiding te komen 

sporten. Toekijken mag natuurlijk ook en iedereen is 

vanaf half twee van harte welkom. 

 

@ymcazutphenwarnsveld 

@ymcazutphen 

Volg ons ook op Facebook en   

Instagram om op de hoogte te    

blijven van het laatste nieuws en 

de leukste evenementen. 
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Veruca, van rijkdom naar 

verliezer  
Beste Veruca, wij kennen je natuurlijk alle-

maal van vroeger als de verwende 

dochter. Klopt dat beeld momenteel nog? 

Helemaal niet. Ik zie mij zelf als een heel 

ander person. Uiteraard wil ik nog steeds 

heel veel dingen maar ik wordt niet meer 

zo boos wanneer ik iets wat ik wil niet 

krijg. 

En wat vindt je ervan dat Sjakie nu de di-

recteur van de fabriek is terwijl jij dat ook 

had kunnen zijn? 

Ik denk dat hij eerlijk heeft gewonnen 

maar natuurlijk had ik veel liever dat ik 

zelf  de directeur was geworde. Maar 

goed, Wonka heeft zijn keuze gemaakt en 

daar moet ik mee leren leven. 

En nu je geen directeur wordt, wat is je 

toekomstplan? 

Ik ga een rijke man zoeken waarmee ik 

kan trouwen zodat ik alles kan krijgen wat 

ik wil.  
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Nieuws 

Gigantisch  watergevecht  middenterrein 

Deze middag is een watergevecht op het 

middenterrein zo groot dat er geen droog 

persoon meer te vinden was. Kinderen 

konden geld verdienen door andere 

mensen nat te gooien. Een makkelijke 

manier om snel geld te verdienen. Het 

idee sloeg snel aan en binnen de kortste 

keren vloog het water door de lucht. Een 

mooie manier om lekker af te koelen op 

deze erg warme dag.  

Achtste wereldwonder op YMCA kamp 

Een onderdeel van het safarispel is het 

bouwen van een zo mooi mogelijk tuintje. 

Dit jaar in het Chocolade fabriek thema. Er 

is erg hard gewerkt. Groepje 4 heeft een 

prachtig huis gebouwd voor Willy Wonka 

compleet met vijver, Oempaloempa grot 

en een mooie weg. Ook groepje 10 was 

goed bezig met een fabriek die op een 

kasteel leek! Niet alleen deze groepjes 

hebben hard gewerkt, iedereen heeft 

fantastische tuintjes gemaakt! 

Paalhang records 

Ook dit jaar was paalhangen één van de 

spellen. Van de grote kinderen pakte Lynn 

het record. Haar tijd was 2 minuut en 32 

seconden. Net onder haar finishte Joshua 

met 1.10. Van de kleine kinderen ging het 

record naar Plien met een fantastische tijd 

van maar liefst 6 minuten en 4 seconden!! 
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Wonka drama bouwt 

voort:machine gesloopt 
Schokkend nieuws vanochtend vanuit de 

Wonka fabriek geleid door Sjakie. De 

gloednieuwe koekjesmachine is gesloopt 

gevonden. De kans is groot dat het geweld 

is veroorzaakt door twee oempaloempas. 

Deze zouden hun frustratie hebben 

losgelaten op de onschuldige machine. 

Naast de machine zijn verschillende 

soorten gereedschappen gevonden. Een 

zaag, een gigantische hamer en een nog 

grotere bijl. Deze zijn waarschijnlijk 

gebruikt bij de misdaad. Naast het 

vandalisme is er nu nog steeds het 

probleem van de 5000 koekjes die 

gebakken moeten worden. Sjakie is er van 

overtuigd dat het de oempaloempas 

alleen niet gaat lukken om alles af te 

krijgen.  
De oempaloempas en kinderen moeten 

samenwerken volgens Sjakie. Een briljant 

plan wat kan werken! De kinderen mogen 

vandaag per groep hun eigen mini 

chocolade fabriek bouwen. Zo kunnen we 

alsnog genoeg koekjes bakken! 
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Extra 

Moppen: 

Er vliegen twee ballonnen door de 

woestijn. Zegt de ene ballon tegen de 

ander: “pas op voor die cactus.” 

Waarop de ander antwoord: “Pang!” 

- Rosalie, Groepje 1 

 

Jantje tegen zijn vader: “Weet jij 

waarom Olifanten hun nagels 

roodlakken? Zodat je ze niet kan zien 

wanneer ze tussen rode bloemetjes 

staan.” Zijn vader reageert: “Wat een 

rare vraag, ik heb nog nooit een 

olifant tussen bloemetjes zien staan!” 

“Nee precies.” zegt Jantje. “Het werkt 

dus!” 

- Groepje 7 

 

Het is groen en skiet van een berg: 

een skiwi! 

-Groepje  8 

Kamplied 

Refrein:  

Oempa Loempa doempa die dee, 

Wij vieren feest bij de YMCA. 

Oempa Loempa doempa die dos, 

Hier op het kampterrein gaat het weer 

los. 

Couplet 1: 

Sjakie is nu de baas van het stel, 

5000 koekjes maken ze snel. 

Willy die helpt overal als het moet, 

De koekjesmaker werkt heel goed.  

Refrein 

Couplet 2: 

De koekjesmaker is nu echt kapot, 

Zand in het deeg, nu smaakt het zo 

rot.  

Oempaloempas die helpen ons wel, 

Dan zijn de koekjes er echt snel 

Refrein 

Couplet 3 
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