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Vandaag!!!

Toen we erachter kwamen dat de fles gestolen en de
zeemeerman kwijt was gingen de kinderen vanmiddag lekker
knutselen. 20 groepjes werden in tweeën verdeeld en de ene
groep ging levend Stratego spelen en de andere groep ging

lekker knutselen. Levend Stratego werd in het bos gespeeld en
er werd fanatiek gerend en getikt En tijdens het knutselen

werden de mooiste flessen gemaakt, een toffe de papegaaien
en mooie armbandjes. Aan het einde van de dag  waren de

kinderen moe helemaal maar happy. We zijn benieuwd wat we
morgen gaan doen!

En ook vandaag was er weer wat 
bijzonders aan de hand! Een aantal van 

onze leiding komt hier al jaren. Sommige zelfs al langer dan 
12.5 jaar! Femke Maurice
en Coriene werden blij
verrast met een mooie
12.5 trui als bedankje voor
hun jarenlange inzet!



Kamplied!!!
Couplet 1

Voor piraten is het anders: zij gaan graag naar de volle zee

Aan het einde van de vakantie gaan ze naar YMCA!

Op dat terrein in Harfsen is het altijd dolle boel

spelen, zingen, dansen geeft meteen een goed gevoel

Refrein:

YMCA, doe maar lekker mee

Laten we zingen, laten we springen

YMCA, doe maar lekker mee

Het is zo fijn om hier te zijn (op het kampterrein!!)

Couplet 2

De piraten komen binnen met een vers gevonden buit

dat wordt dansen, dat word zingen, berg het op in de kajuit

maar pas op voor Blauwbaard, die heeft valst het hoogste woord

Het liefste gooien wij hem zelfs vandaag nog overboord

Couplet 3:

blauwbaard en zijn hulpje komen zoeken naar de schat
die konden ze niet vinden dus pakten ze maar wat
zonder baard ontdekte, de zeemeerman is kwijt
nu mist ze dus haar vriendje en huilt de hele tijd

 Boehoe (x4)



De zee in 240 flessen
Blauwbaard had gister de fles gestolen! Vanochtend kwam

Kapitein zonder baard en zijn stuurvrouw in de tent en kwamen
erachter dat de fles weg was!
Ze waren in volledige paniek

want Hoe kwamen ze nu weer
met de boot weg en waar is de
zeemeerman gebleven? In de

hoop het op te lossen gaven ze
de kinderen de opdracht om

ook flessen met de oceaan erin
te maken. In de hoop dat ze op

die manier wel weer weg
kunnen varen en misschien de

zeemeerman weer tegen
komen.

De fles is gelukkig teruggebracht alleen zit de zeemeerman er
niet meer in! Kapitein zonder baard is ontzettend verdrietig.

Wanneer de stuurvrouw haar naar bed brengt verschijnt kees
opeens. Hij verteld ons het grote plan van Kapitein blauwbaard

maar heeft niet in de gate dat henkie mee luistert....



Interviews!!
Groepje 11:
En ook in dit groepje zitten hele
leuke kinderen! Dat zijn: Lauren,
Jans, Lynn, Noé, Myrthe, Suus,
Tieme, Bruno, Johannes en Eva. Hun
superleiding zijn Max Emma (s) en
Mirthe. Noé en lynn zijn voor het
eerst. En Suus is hier al weer 6 jaar!
Een echte fan van ymca. Ze zijn het
unaniem eens dat het safariespel het leukst is. Wat wil dit 
groepje nog vertellen?: ''Wij zijn de elfjes en hier is het leukste
groepje!!''

Groepje 4:
Dit groepje bestaat uit: Feline, Mare, Lize,
Max, Kay Ilse, Floor, Anouk, Veerle, Fiene-
Fleur en Lena. Hun leiding zijn Hanna,
Jasper en Mirte. Mare en Max zijn dit jaar
voor het eerst en hebben het erg naar
hun zin. Feline, Lize en Fiene-Fleur zijn er
al 5 jaar bij! Dit groepje is dol op levend
stratego en het safariespel. Wat wil dit groepje nog mee 
geven?: ''wij zijn het beste groepje, de party piratus!!!''

Groepje: 12
In dit groepje zijn te vinden: Signe,
Dilan, Imke, Jack, Finn, Lilly, Floor,
Tijs, Fien, Gijs, Keet, Bette, Fride
en Sanne. Jelmer bastiaan, Maire. 
Hier zijn Dilan en Finn voor het
eerst! Maar tijs kan hen goed
opweg helpen want hij zit er al 5
jaar bij! Hun favoriete spel is het
safariespel. En dit groepje heeft nog te vertellen: ''Yell Yell Yell 
ik wil een frikandel en wij zeggen geen nee tegen ymca!!''



Groepje 17:
In dit groepje zitten Tijmen,
Hijmen, Joël, Trevor, Joost, Dani,
Sofie, Casper, Lars, Sam, Stepan,
Stefan en Yorrick. De leiding van
deze groep zijn Kaj, Hannah J.
Eeke en Nikki. Casper heeft een
muizenhol, salamander en veel
kikkers gevonden. 

Groepje 13: 
Dit groepje heeft de toppers
genaamd: Maila, Norah, Jolien,
Madelief, Lynn, Roos, Sanne,
Juliette, Sofia, Hilke en Pien. Ook dit
groepje heeft leiders. Namelijk:
Ines, Marleen en Danae. De meeste
kinderen zijn er al 3 a 4 jaar maar
Hilke, Sofia en Madelief zijn voor het eerst. Het favorite spel is 
safariespel. Dit is de
Girlgang+1boy.

Groepje 3: 
Hier hebben we Emilie, Amée,
Zoëy, Julia, Yinte, Sofie, Emelie,
Julia, Tess, Kelsey en Mink. De
Leiding van dit groepje zijn
Hannah (frikandel) en Norah
(Loempia). Julia is hier voor
haar 5e jaar. En deze groep
houd van snoep en chips. 



Kopkrakers
Zoek de schat!
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