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26 Augustus 2019 

De Rode Neus 

-Gespot: kerstman terug van vakantie 

-rendier of eenhoorn? 

-Extreme hittes en flessen water 
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 Welkom bij alweer de 32e editie van het YMCA Zomerfes-

tival. De afgelopen maanden hebben tientallen geweldige 

vrijwilligers hard gewerkt om er een super toffe week van 

te maken. Het thema dit jaar is Kerst en het schijnt een 

geweldige week te worden met bijna 300 kinderen, super 

veel spelletjes en heel veel plezier. Hebben jullie er al zin 

in? Wij wel! 

Een paar puntjes waar we met z’n allen deze week nog 

rekening mee moeten houden: 

• Ook dit jaar zijn er weer teken gesignaleerd.        

Controleer hier goed op. 
• Er mogen in het bos geen open schoenen worden 

gedragen ivm eventuele ongevallen. 

• Genoeg zonnebrand gebruiken en/of meegeven. 

• Denk eraan om genoeg te drinken met deze hitte. 

Slaap lekker en tot morgen allemaal! 

@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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KErst in augustus? 

Terwijl de zon haar stralen met volle kracht 

laat schijnen op ons mooie kampterein 

heeft Rudolf het Rendier een geniaal idee. 

Hij wilt kerst gaan vieren in de zomer! 

Een super leuk plan alleen gaat dat lastig 

zonder de kerstman. Gelukkig kwamen de 

kerstman en zijn dochter vandaag terug 

van vakantie. Met een te lange baard en 

zomerse outfit moest de kerstman Rudolfs 

idee aanhoren. ‘Kerst in de zomer? Wat is 

dat nou voor raar idee?’. Met behulp van 

alle kinderen wist Rudolf de kerstman te 

overtuigen om kerst in de zomer te vieren. 

Rudolf zit al helemaal in de kerstsfeer en 

heeft de tent heel mooi versierd. Helaas is 

de Grinch hier minder van gediend. Het 

groene kertsthatende monster is boos op 

de kerstman en alles wat met kerst te 

maken heeft. Laaiend vernielt hij alle kerst 

decoratie. 
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Interview met rendier 
Wat is het leukste dat de kerstman je ooit 

heeft laten doen? 

Nou dat is een leuk verhaal! Hij wou graag 

wat meer sporten, dus hij ging de slee 

trekken en ik mocht in de slee zitten! Helaas 

is er nog geen resultaat te zien! 

En wat is het stomste? 

Hij heeft me een keer is heel naars laten 

doen! De stroom was uitgevallen, maar hij 

had zin om wat te eten uit de frituur dus 

toen moest ik op de loopband rennen zodat 

hij stroom had om te frituren! 

Heb je ooit kado’s gestolen? 

Ik heb nog nooit kado’s gestolen, ik zou niet 

durven! Ik noem het liever lenen.... 

Als je geen rendier zou zijn wat voor dier 

zou je dan zijn? 

Een eenhoorn natuurlijk! 

Wat zou jij graag voor kado willen voor 

kerst? 

Een eenhoorn! 

Ben je ooit gevallen tijdens het vliegen? 

De slee was een keertje te zwaar. De 

kerstman had iets teveel eten meegenomen 

om onderweg op te eten! Toen kon ik het 

niet meer houden en vielen we met z’n alle 

naar beneden. De slee viel toen op mij!  
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Weetjes en moppen 

• In India worden met kerst geen 
kerstbomen maar bananen bomen 
versierd. 

 
• Wist je dat de kerstman 9 rendieren 

heeft? Rudolph, Blitzen, Donder, Cu-
pid, Comet, Vixen, Prancer, Dancer 
en Dasher. 

 
• De kerstman bezoekt maar liefst 822 

huizen per seconde! Zo dat is snel 
daar moeten de rendieren wel hard 
voor werken!  

 
• Engelhaar verwijst echt naar 

engelen!  
 
• De kerstman gek is op koekjes en 

melk… dat wisten jullie natuurlijk al 
wel toch?  

 
• De kerstelfjes hem helpen om alle 

duizenden kadotjes in te pakken 
 
  
• Hoe komt het dat de kerstman nooit 

vooruit gaat? Hij roept altijd ”Ho! Ho! 
Ho!” 

 
• De Kerstman staat bij de bushalte als 

iemand aan hem vraagt: “Meneer, 
heeft u een windje gelaten?” “Ja, 
natuurlijk, dacht u dat ik altijd zo 
stonk?” 
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Kamplied 

(Op het ritme van Rudolf the Rednosed 
Reindeer) 
 
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  
 
Kampterrien, kampterrien  
Het is hier altijd fijn 
We vieren met z’n alle Kerst 
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kleurplaat 
Pak je potloden, pennen, kwasten en krijtjes. De kleurwedstrijd is er weer! Kun jij deze 

zomerse kerstman een kleurtje geven?  

Je mag je kleurplaat deze week inleveren bij de kampkrant tent en wie weet win jij wel een 

hele leuke prijs! 

 

Naam 

______________ 

Groepje: 


