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27 Augustus 2019 

De Rode Neus 

-Grinch vs kerstman 

-liever koek dan sporten 

-stratego loopt uit de hand 
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@ymcazutphenwarnsveld 

@ymcazutphen 

Volg ons ook op Facebook en   

Instagram om op de hoogte te    

blijven van het laatste nieuws en 

de leukste evenementen. 

En de tweede dag zit er al weer op. Chaos in Winterwon-

derland en gedoe met de kerstman. Wat een avonturen 

weer. 

 

ATTENTIE OUDERS: Traditie getrouw hebben we elk jaar 

op de donderdagmiddag een super gezellige middag met 

heel veel spelletjes. We nodigen graag alle ouders uit om 

op donderdag om 14.00 te komen om mee te doen met 

een hele leuke sport-spel middag. 

Vergeet niet op teken te controleren en tot morgen alle-

maal!  
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The Revenge of the grinch 

De Notenkraker is een gewetenloos wezen 

wat het verschil tussen goed en kwaad 

niet kent. In de meest duistere tijden 

vertoont de Notenkraker zich bij de 

wanhopigen om hun problemen op te 

lossen. Uiteraard staat hier een flinke prijs 

tegenover. 

De Notenkraker kraakt zijn kerstbal en 

krijgt een ingeving: ‘We vangen het 

Rendier met kerstkooekjes!’ 

Domme Rudolf komt op de koekjes af en 

wordt gevangen in de tunnel. De Grinch 

en de Notenkraker vangen hem met een 

lasso. Hoe nu verder? 

De Grinch is gesignaleerd! Met zijn groene 

haren en puntige vingers is hij zijn hol 

uitgekropen. Rennend om de tent heen 

proberen om niet gezien te worden door 

de kerstman.  

Later op de dag benaderd de Grinch de 

Notenkraker met een voorstel om Rudolf 

te vangen. 
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Interview met de kerstman 

Als je kan kiezen tussen alleen fruit eten 

of koekjes voor de rest van je leven wat 

zou je dan kiezen en waarom? 

Koekjes natuurlijk! Daar word je lekker dik 

van. 

Wat geef je kinderen die heel stout zijn 

geweest maar toch kado’s willen? 

Daar moet ik even over denken… Ik zal ze 

stof geven om over na te denken.  

Wat vind je ervan dat kerst in de zomer 

wordt gevierd? Het is toch te warm 

daarvoor? 

Ja… heel warm!  

Rudolf zei gister dat je wel aardig veel 

eet, is dit nou waar?  

Rudolf die is zelf heel snel moe, eigenlijk is 

hij gewoon een super lui rendier. En dan 

vindt hij dat ik dik ben? Ik heb daarnaast 

wel een loopband gekocht vorige week... 

Liever kerst of sinterklaas? 

Sinterklaas.. ik hou nou eenmaal meer van 

paarden dan van rendieren.  

Wat is het domste dat je ooit samen met 

Rudolf hebt meegemaakt? 

We waren aan het vliegen over de wolken, 

en hij keek weer eens niet uit en was moe. 
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Nieuws 

Het was vandaag weer tijd om levend 

stratego en kwartet te spelen! Iedereen 

was super gemotiveerd om te winnen. 

Tijdens het leven stratego werden er weer 

volop kaartjes achtergehouden en 

gesorteerd, door wie? Dat zeggen we 

natuurlijk niet…   

Ondanks dit warme weer was het een 

geslaagde dag! En om nog even in de 

stemming van kerst te blijven een leuke 

gedichtje!  

Ho Ho Ho! De kerstman is er weer! 

Maar wel op een raar tijdstip dit keer… 

Kerst in de zomer kan dit zomaar? 

volgens Rudolf is dit niet raar 

De kerstman moet alleen wel flink 

doorstappen 

Als hij aan de Grinch en zijn hulpjes wil 

ontsnappen 

Gelukkig heeft de kerstman genoeg vet 

om te verbranden 

Om niet in de handen van de Grinch te 

belanden 

• Wist je dat donderdagavond alle 

leiding wordt gevangen in een spel 

en moeten proberen te ontsnappen 

Het liedje van de notenkraker: 

 

Geef mij een houtje  een steen, of een 

touwtje 

Een schroef, een schaar  of een speld 

Ik krijg een idee en doe er wat mee 

En iedereen staat versteld 

Mijn naam is kraker de notenkraker 

En ik heb de oplossing wel 
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Kamplied 

(Op het ritme van Rudolf the Rednosed Reindeer) 
 
Kampterrein, kampterrein  
Het is hier altijd fijn 
We vieren met z’n alle Kerst 
Dit keer zonder sneeuw! 
 
Rudolf wil het kersfeest  
Wat is het een feestbeest 
Het hele jaar maar door  
Dus zingen wij in koor  

Kerstman komt er aan 
Met zijn zwembroek aan 
Busje vol kados’s 
Nu is de Gringe boos  
 
Kampterrein, kampterrein  
Het is hier altijd fijn 
We vieren met z’n alle Kerst 
Dit keer zonder sneeuw! 
 
De Grinch die wil geen kerst 
Dus nu sloopt hij de tent 
Alles op de grond 
Wat een nare vent 
 
Rudolf is ontvoerd 
Met Notenkrakers plan 
‘N heel lang koekjesspoor 
Gaat kerst nog wel door? 
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Woordzoeker 

Kan jij alle woorden vinden in deze YMCA Zomerfestiival Super Woordzoeker?  


