
 

 

 

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 

 

 



BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE OUDER(S) 

 

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.  

 

TOT SLOT 

Wij doen met zijn allen ons best om deze week weer onvergetelijk te maken. 

We hopen dat uw kinderen het (weer) naar hun zin hebben! Mocht er 

onverhoopt iets zijn wat u aan ons kwijt wilt/moet, meldt dit dan bij een van de 

leiding, zij zullen de juiste persoon bij uw vraag zoeken. 

Hele fijne week toegewenst! 

Mede namens alle leiding 

Henk Jan, Ellen en Berdien (de kampkrantcrew van deze week) 

https://www.tekenradar.nl/ziekte-van-lyme




De dag van vandaag 

De dag werd, zoals de echte Olympische spelen, traditioneel geopend met het ontsteken van 
het Olympisch vuur! Gewichtheffer Ties de Groot (Olympisch kampioen 2000) mocht de 
laatste meters afleggen en het vuur op de bult aansteken.  
Groepjes werden gevormd, hutten werden gebouwd en ’s middags werd er in 2 bossen 
levend stratego gespeeld. Dit keer niet met 2 teams/2 vlaggen, maar 4 teams/4 vlaggen!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Officieel bezoek van de organisatie van de Olympische 
Spelen 
De opening van de Olympische Spelen in Harfsen is 
bijgewoond door de baas van de echte Olympische 
Spelen. De beste man was geheel in Olympische kleding 
aanwezig op ons kampterrein. Wij proberen onze 
reporter in deze week een interview te laten houden met 
deze man, want we zijn erg benieuwd hoe hij de 
Olympische Spelen vindt bij het Zomerfestival. 
 
 
  



 

Even voorstellen 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

De mascotte  

De vrolijke zebramascotte moedigt 

iedereen aan en zit vol met grapjes. 

De reporter 

Live het laatste nieuws! De reporter 

interviewt alles en iedereen… Zelfs 

in de auto bent u niet veilig!  

De atleten 

De helden van het strijdtoneel. 

Sterk, lenig en goed in alles. Ze 

vechten elke keer voor goud! 

De jury 

Er moet natuurlijk een jury zijn die 

bepaalt wie er wint.  Altijd eerlijk  en 

rechtvaardig.  



Puzzel lekker mee! Als je alle woorden hebt gevonden, lees je het antwoord! 

 
 
Het Olympisch weerbericht 
Het worden prachtige dagen om lekker te 
sporten. Er schijnt iedere dag een 
zonnetje, het wordt lekker warm en het 
gaat niet regenen. 
 
        

 
 

 
 

 

 



Wist je dat… 

 

 Er dit jaar maar liefst 225 kinderen meedoen aan het Zomerfestival?! 

 Er 75 vrijwilligers zijn die al deze kinderen een leuke week bezorgen.   

 De leeftijd van de leiding tussen de 13 en de 62 jaar ligt? En ja… Hans is echt 62!  

 De kampkrant dit jaar weer met veel plezier gemaakt  wordt door Ellen, Henk-Jan en Berdien.  

 Henk-Jan vandaag jarig is en al 34 is geworden? Gefeliciteerd!!! 

 Het Olympisch vuur dag en nacht op het kampterrein zal branden? En Ties hiervoor zorgt? 

 Dat grote Tim elk jaar voor de leiding die op het kampterrein slaapt de meest verrukkelijke 

maaltijden maakt. Bedankt Tim! En wie kook hoeft gelukkig niet af te wassen;) 

 Henk-Jan vandaag jarig is en al 34 is geworden? Gefeliciteerd!!! 

 Hanna en Tim (leiding van groepje 15) vandaag een twaalfling hebben gekregen en dat zij 

stiekem om 11.30 uur zijn getrouwd? Maar Tim ging vreemd met Eeke. Gelukkig is het weer 

aan tussen  Tim en Hanna maar ondertussen ging Eeke vreemd met Kaj. Snapt u het nog? 

(bron: de twaalfling) 

Update 12.43 uur: Tim en Hanna gaan scheiden. En Tim gaat met Eeke. En Eeke is de vrouw 

van Ties. Jaja……. 

Ellen     Henk-Jan   Berdien 

 

 

 

 

  



Kun jij deze kleurplaat heel mooi inkleuren? Als je hem af hebt, mag je hem inleveren bij de 
kampkranttent. Donderdagmiddag krijgt de maker van de mooiste kleurplaat iets leuks! 
 
Naam: 
Groepje:  
 

 
 


