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-grinch verliest de slag
-sporten met ouders

-notenkrakers geheim

YMCA Zomerfestival 2019—Kerst

The kerstman strikes back
De vierde dag is alweer voorbij. Na een
geweldige week in Winterwonderland gaat
iedereen weer naar huis. We hebben deze
week beeindigd met ons jaarlijks
terugkerende sportevenement: sporten
met de ouders! Er werd gerend, gezweet
en gelachen. Bedankt aan alle ouders voor
het meedoen.
Inschrijvingen voor volgend jaar zullen
rond mei worden geopenend.

De Kerstdag is aangebroken en Rudolf is
terug. De Grinch is weggejaagd en alles
lijkt goed te lopen. Om volledig van de
Grinch af te komen moet de Kerstman de
hulpjes van de Grinch zien te verstoten.
Hij roept de hulp van zijn Elfjes en zij gaan
de hulpjes van de Grinch versieren. Het
duurt even maar uiteindelijk houden zij
ook van Kerst.

Updates rondom het Zomerfestival en
aankondigingen van onze andere
activiteiten zoals kinderkampen en de
zomerfestivalclub staan allemaal op onze
Facebookpagina. Vergeet niet te liken!

@ymcazutphenwarnsveld

@ymcazutphen

De Grinch is verschrikkelijk boos op de
Kerstman omdat zijn hulpjes zijn gestolen
en de Kerstman is boos op de Grinch
omdat hij altijd Kerst probeert te stelen.

Om deze ruzie op te lossen is er maar 1
manier: Battlen! Na meerdere rondes en
bloed, zweet en tranen, verslaat de
Kerstman de Grinch. De Grinch wordt
afgevoerd en het kerstfeest kan door
gaan!
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Interview met de
notenkraker
Notenkraker? Wat een aparte naam, hoe
kom je hieraan?

Heeell stiekem… hou ik heel veel van
walnoten! Mensen vonden het zo gaaf
wanneer ik een noot kraakte en daarom
de notenkraker.
De grinch of de kerstman?
De Grinch want ja, zonder slechte mensen
valt er natuurlijk geen geld te verdienen
voor mij.

Wat vind jij eigenlijk van de kerst?
Kerst natuurlijk, mensen geven zoveel geld
uit voor mij valt er dan altijd wel een
nootje te kraken.
Wat is de beste oplossing die je ooit hebt
gevonden?
Kinderen vonden de laatste week van de
vakantie altijd zo saai, dus toen heb ik dit
kamp bedacht.
Heb je ooit iets niet kunnen oplossen?
Ja jammer genoeg wel… de problemen in
de liefde
Wat is je lievelingseten
Yoghurt met honing en heeel veeel
walnoten, gezonder dan de kerstman
toch?
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Kamplied en extras
(Op het ritme van Rudolf
the Rednosed Reindeer)

•

Kampterrein, kampterrein

Rudolf is ontvoerd

Het is hier altijd fijn

Met Notenkrakers plan

We vieren met z’n alle Kerst

‘N heel lang koekjesspoor

Dit keer zonder sneeuw!

Gaat kerst nog wel door?

Rudolf wil het kerstfeest

Kampterrein, kampterrein

Wat is het een feestbeest

Het is hier altijd fijn

Het hele jaar maar door

We vieren met z’n alle Kerst

Dus zingen wij in koor

Dit keer zonder sneeuw!

Kerstman komt er aan

De battle is geweest

Met zijn zwembroek aan

De kerstman heeft gepiekt

Busje vol kado’s

Nu is er dan een kerstfeest

Nu is de Grinch boos

Grinch heeft het niet verziekt

Kampterrein, kampterrein

Dit jaar was het fijn

Het is hier altijd fijn

Helaas is het nu klaar

We vieren met z’n alle Kerst

Het afscheid doet wel pijn

Dit keer zonder sneeuw!

Tot ziens, tot volgend jaar

De Grinch die wil geen kerst

Kampterrein, kampterrein

Dus nu sloopt hij de tent

Het is hier altijd fijn

Alles op de grond

We vieren met z’n alle Kerst

Wat een nare vent

Dit keer zonder sneeuw!
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Wie roept er ‘oh, oh,
oh?’

De kerstman die achteruit
loopt.
•

Hoe noem je een
raadselachtige kerst?

Een Quizmas
•

Wist je dat de leiding
gisteren gedropped
was bij de Scheg?
Maar iedereen voor
de rest een leuke
avond had..

•

Wist je dat dit het
warmste
zomerfestival ooit
was? Maar door
genoeg te drinken
hebben we het goed
kunnen volhouden!
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Kerstpuzzels
2 super leuke kerstpuzzels om deze kerstige week mee af te sluiten. Hebben jullie al zin in
volgend jaar?
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