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Vandaag!!
Wat is de week weer voorbij gevlogen! Vandaag
was het alweer de laatste dag van het kamp. We
begonnen de ochtend weer met een mooi stuk

rode draad. Gelukkig is de zeemeerman Hunk weer
terecht! Terwijl er een master plan word gemaakt
door onze goeie rikken gingen de kinderen lekker
een piraten spel doen met raadsels en natuurlijk
heel veel spelletjes. In de middag gingen we
spelen (zonder de ouders dit jaar) met vrolijke
muziek en veel oude vertrouwde zoals ‘’4 vakken
trefbal’’ en ‘’Hollandse leeuwen’’. Aan het einde
van de dag vingen we blauwbaard en zijn hulpje
en kwam alles weer goed. Wij hebben het super
leuk gehad dit kamp en hopen alle kinderen
natuurlijk volgend jaar weer terug te zien!!

Verjaardag!
Er is weer iemand jarig vandaag!!

Sara Willems
vierd vandaag

haar
verjaardag. We
wensen haar
een mooie dag!



De val is gevallen!

Kapitein zonder baard en Henkie waren een beetje
bezorgd vanochtend. De stuurvrouw was nergens
te bekennen! Zij zou toch niet ook ontvoerd zijn?
Maar na dat de kinderen haar geroepen hadden
kwam ze aangelopen met de zeemeerman in een
kruiwagen!! Ze vertelde dat zij, heel slim, het

aquarium in de fles heeft gedaan met daarbij ook
de zee meer man! Om er voor te zorgen dat

blauwbaard dit niet door zou hebben heeft zij een
nep zeemeerman gemaakt en in het aquarium
gestopt. Het enige

probleem nu is dat de
kettingen om de polsen
van de zeemeerman nog
vast zitten! Daar moesten

we een plan voor
bedenken!

Aan het einde van de dag hadden ze een mooie val
op gezet. Ze zeiden tegen blauwbaard dat er nog
een schat verborgen lag op het terrein! Met een
speciale schat kaart gemaakt door een van de

kindjes lokte we hem naar de val toe. Ze begonnen
heel snel te graven. En voor dat ze het door
hadden liet de zeemeerman het net zakken en

zaten ze in de val! Blauwbaard gaf de sleutel af en
de zee meer man was weer helemaal vrij!



Kamplied:
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 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
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
Henkie die weet alles van blauw baards snode plan
Ze sluipen naar de burcht en daar zit de zeemeerman

Geef ons al je schatten dan laten we hem vrij we gaan een planbedenken dat is wat de stuurvrouw zei
Couplet 4

Sjeniekwa die heeft in de nacht de zeemeerman bevrijdt
En met een schilderij van hem, blauwbaard afgeleid

Enkel nog geketend, in een kruiwagen gezet
Stelen we de sleutels, dan is de zeemeerman gered

Couplet 5
De valstrik heeft zijn werk gedaan, blauwbaard in het net

Eindelijk het vriendje van de kapitein gered
Nu kunnen we gaan dansen, het verhaal is dan weer klaar
Zing met ons uit volle borst; Hoera! Tot volgend jaar!!



Interviews!!:

Groeje 6:

Dit groepje is van Noor, Aron, Daan, Amber, Ahava,
Delilah, Renske, Evi, Isa, Lieke, Lotte, Kathlyn en
Teim. Zij hebben natuurlijk ook een toffe leiding:
Marijn. S. Herwin en Nick. Er
zijn veel kinderen voor het
eerst dit jaar maar het is al
wel unaniem besloten dat het
safarie spel het leukste is!
Marijn neemt altijd snoep mee
naar het kamp om lekker te
smikkelen. Wat wil dit groepje nog zeggen? ‘’we
hebben oorlog met groepje 7 en wij zijn aan het
winnen want 6e is de beste!!!”
”

Groepje 20:

Ook dit groepje heeft hele toffe
kinderen! Namelijk: Rosa,
Emma, Lotte, Sjoerd, Jelle, Ilse,
Noah, Miqa, Anoek en Anoek.
Hun leiding is: Iris Merel en
Krijn. Dit groepje vindt safari spel het leukst en
had gister wel 14.000 goudstukken verdiend!. Ze
willen ook nog even zeggen dat het kamp vet leuk
is!



Groepje 10:

In dit groepje zitten Fien,
Mees, Katrijn, Iva, Plien,
Antje, Harmke, Bomme
en Doortje. Zij hebben
natuurlijk ook hele fijne leiding! Wietske, Sam, Ru,
en Sarah staat altijd voor ze paraat. Ze vinden het
safari spel het leukst! Dit zijn de GIRLS+SAM en
BOMME!!

Groepje 5:

Ook dit stoere groepje
heeft stoere piraten! Dit
zijn Merlijn, Thijmen,
Sven, Lynn, Pelle, Aron,
Valentijn, Tabe, Niels en Jonathan. De beste
leiding zit op dit groepje: Pelle, Mark, Koen en
Simon. Ze zijn erg fanatiek en wouden even aan
iedereen vertellen: ‘’Onze tent is een prachtig
piraten schip!!’’

Groepje 19:

Nog een groepje met toffe
kinderen! En dat zijn: Isolde,
Sara, Olivia, Olivia, Romy,
Jint, Jasmijn, Skip, John,
Appi en René. Ook dit groepje heeft veel nieuwe
kinderen maar onder leiding van Reinier, Matthijs
en Thijs is dat helemaal goed gekomen. Hun
favoriete spel is het safari spel. En dit groepje
roept:’’ Wij zijn groepje zeeziek, wij winnen alles!!’’



Groepje 1:
De fanatieke kinderen
van dit groepje zijn:
Yvette, nora, Larissa,
Victor, Madelon,
Cathelijne, Julia, Sophia,
Jasmein, Joep en Rosa!
Dit groepje heeft een
top leiding bestaande
uit Wieke en Rik. Jasmijn komt al 5 jaar hier. Het
favoriete spel is levend kwartet en Safari spel. Dit
groepje wil nog zeggen: ‘’de perfecte piraten
groepjeeeeeeeeeee 1! En Wieke en Rik zijn de
beste leiding!’’

Groepje 17!!



HEt laatste woord!
EHBO

Het was weer een zeer
geslaagd kamp! Zelfs de EHBO
heeft zich zo lopen vervelen
dat EHBO’er Mark sommige
kinderen vroeg of hij hun

benen mocht breken zodat hij
wat te doen had. Helaas voor
Mark vond niemand het een

goed idee.

Gevonden voorwerpen

Is uw kind iets vergeten? Of bent u zelf iets kwijt? Aan het
einde van het kamp vinden wij meestal nog vele schatten
op het terrein. Sokken, broeken, tassen en soms zelfs een
mobieltje! Mist u iets? Houd uw mail dan even goed in de
gaten. Een van onze hoofdleiding zal een mail sturen met
de gevonden voorwerpen en een datum/tijd dat u ze bij

de hut kunt ophalen!

Foto’s en andere activiteiten

De mensen van de pers hebben weer veel foto's
geschoten dit jaar! De foto’s komen allemaal op de site te

staan: www.ymca-zutphen.nl

Op deze site vindt u ook verschillende andere activiteiten
die YMCA door het hele jaar heen organiseert!

Winnaars!:

l Winnaars van het safarispel: Groepje 13!!!

l Winnaar van de teken wedstrijd: Bette en Fride
Groepje 12!! Lynn van Meulen Groepje 11!!

l Winnaars van de crazy 88: Groepje 2 en 12!!

http://www.ymca-zutphen.nl/


Bedankt!

Ook dit jaar is ons kamp mede mogelijk
gemaakt door onze gulle sponzoren!! Wij
willen hen bedanken voor hun steun en

toeverlaat:

Naast onze sponzoren willen we ook nog even
onze hoofdleiding in het zonnetje zetten! Zij

werken en vergaderen het hele jaar door om dit
kamp mogelijk te maken! Dus: Siewerd Wabeke,
Eva Knol, Wesley Visser, Nicole Heuvelink, Esther
Baars, Jerke Knopert en Marleen van Gerner!

Bedankt voor jullie super inzet!



Extra beelden:


