
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
Neer in de spotlait 

ALLES OVER HET NIEUWS VAN GISTEREN!  ALTIJD NET IETS TE LAAT 

 
- Een heet begin - 

Menu van de dag: 
 
- bloemkoolsoep 
- saus-ijsjes met salade en 
aardappelen 
- yoghert met vruchtjes 

Omdat Jong nederland ook met de tijd mee wil 
gaan en aan die nieuwste trends mee wil doen 
beginnen we met de selfie van de dag. Met 
vandaag de junioren op de fiets! 

Prijsvraag: 
 
Hoeveel liter water zit er in het 
zwembad? 
Weet je het antwoord?  Stop dan 
een blaadje met het antwoord en 
je naam in de brievendus. 

OP EN NEER 

Heb je zelf Wist je datjes of andere nieuwtjes voor de editie van morgen? Stop ze in de Brieven Dus..! 
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De junioren hebben het 
zwembad al goed in 
gebruik genomen. Er is al 
flink gespetterd en elkaar 
onder water geduwd 

Voor de mensen 
die Vic al 
hebben gemist 
vandaag is hij er 
weer! 

K
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Woord van de dag: 
 
Dit jaar introduseren we het woord 
van de dag, het eerste woord is 
aangedragen door Rob van de 
senioren. 
 
Scootertoeter 
 
Weet jezelf een leuk woord stop 
het in de brievendus en vergeet niet 
je naam er bij te zetten! 
 

Wist je dat? 
 

 Er dit jaar onderweg geen lekke banden of anderre 
elende was onderweg 

 Spelvouten gratis zijn inbegrepen  

 Met dank aan Marly 

 Jan alles bij zich heeft zoals ducktape en tyrips 

 Dat de familie de Wit luchtbedpomp nu toch na twee 
dagen kapot is verklaard 

 Want ondanks dat gat werkte het ding nog goed 

 Bas en Emile denken dat ze deze week helemaal niks 
te eten krijgen 

 Ze namenlijk meer eten als kleren bij hebben 

 Maar gelukkig wel genoeg onderbroeken 

 Dat de soep een beetje warm was 

 Het zwembad officieel is geopend 

 Doordat Roel er vrijwillig erin is  gegooit 

 Dat het officiele moment toch wel een beetje minder 
spectaculaur werd 

 De eerste zwerf-crocs voor op het kampvuur zijn 
gesinialeerd. 

Samantha van de junioren 
geeft prive pionier lessen. 
 
 Al snel nadat ze zelf had leren 
pionieren kreeg Rob van de 
senioren een spoed cursus 
pionieren van deze expert. En zoals  
bij een echte leraar mocht er 
natuurlijk wel niet doorheen 
gepraat worden! 

 
 

Selfie van de dag 

Vandaag wordt het minder warm als de afgelopen dagen. Met helaas een 
kleine kans op regen, maar gelukkig komt er in ieder geval geen sneeuw hagel 
of krokodillen uit de lucht vallen. Daarom krijgt het weer van vandaag een 
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In libris graecis appetere 
mea. At vim odio lorem 
omnes, pri id iuvaret 
partiendo. Vivendo 
menandri et sed. Lorem 
volumus blandit cu has.Sit 
cu alia porro fuisset.  
Ea pro natum invidunt 
repudiandae. 

INSERT YOUR ARTICLE 
TITLE HERE 

In libris graecis appetere 
mea. At vim odio lorem 
omnes, pri id iuvaret 
partiendo. Vivendo 
menandri et sed. Lorem 
volumus blandit cu has.Sit 
cu alia porro fuisset.  
Ea pro natum invidunt 
repudiandae,  
 

ANOTHER ARTICLE TITLE 
HERE 

Ea pro natum invidunt 
repudiandae, his et facilisis 
vituperatoribus. Sed ut nunc 
adipiscing leo porttitor 
pharetra. Nam dictum. Mauris 
eu eros. Aenean vulputate 
dolor quis felis. Etiam 
accumsan adipiscing massa. 
Nunc pharetra tortor a odio. 
Nullam molestie justo. 
Maecenas eget nunc. Nunc 
pellentesque aliquam magna. 
Suspendisse ultrices sodales 
orci. 

In libris graecis appetere mea. At vim odio lorem omnes, pri id iuvaret partiendo. 
Vivendo menandri et sed. Lorem volumus blandit cu has.Sit cu alia porro fuisset.  
Ea pro natum invidunt repudiandae, his et facilisis vituperatoribus. Mei eu ubique altera 
senserit. 
Ea pro natum invidunt repudiandae, his et facilisis vituperatoribus. Mei eu ubique altera 
senserit, consul eripuit accusata has ne.  Ea pro natum invidunt repudiandae, his et 
facilisis vituperatoribus. Sed ut nunc adipiscing leo porttitor pharetra. Nam dictum. 
Mauris eu eros. Aenean vulputate dolor quis felis. Etiam accumsan adipiscing massa. 
Nunc pharetra tortor a odio. Nullam molestie justo. Maecenas eget nunc. Nunc 
pellentesque aliquam magna. 

INSERT YOUR ARTICLE TITLE HERE 

Ea pro natum invidunt 
repudiandae, his et facilisis 
vituperatoribus. Sed ut 
nunc adipiscing leo 
porttitor pharetra. Nam 
dictum. Mauris eu eros. 
Aenean vulputate dolor 
quis felis. Etiam accumsan 
adipiscing massa. Nunc 
pharetra tortor a odio. 
Nullam molestie justo. 
Maecenas eget nunc. Nunc 
pellentesque aliquam 
magna. Suspendisse 
ultrices sodales orci. 
Vestibulum dolor dui, 
viverra sit amet. Vivendo 
menandri et sed. Lorem 
volumus blandit cu has. 

PIC 

SUBTITLE 
SPOT HERE 

Ea pro natum invidunt 
repudiandae, his et facilisis 
vituperatoribus. Sed ut 
nunc adipiscing leo 
porttitor pharetra. Nam 
dictum. Mauris eu eros. 
Aenean vulputate dolor 
quis felis. Etiam accumsan 
adipiscing massa. Nunc 
pharetra tortor a odio. 
Nullam molestie justo. 
Maecenas eget nunc. Nunc 
pellentesque aliquam 
magna. Suspendisse 
ultrices sodales orci. 

LITTLE ARTICLE 
TITLE PLACED 
HERE Ea pro natum invidunt 

repudiandae, his et facilisis 
vituperatoribus. Sed ut 
nunc adipiscing leo 
porttitor pharetra. Nam 
dictum. Mauris eu eros. 
Aenean vulputate dolor 
quis felis. Etiam accumsan 
adipiscing massa. Nunc 
pharetra tortor a odio. 
Nullam molestie justo. 
Maecenas eget nunc. Nunc 
pellentesque aliquam 
magna. Suspendisse 
ultrices sodales orci. 

LITTLE ARTICLE 
TITLE PLACED 
HERE Ea pro natum invidunt 

repudiandae, his et facilisis 
vituperatoribus. Sed ut 
nunc adipiscing leo 
porttitor pharetra. Nam 
dictum. Mauris eu eros. 
Aenean vulputate dolor 
quis felis. Etiam accumsan 
adipiscing massa. Nunc 
pharetra tortor a odio. 
Nullam molestie justo. 
Maecenas eget nunc. Nunc 
pellentesque aliquam 
magna. Suspendisse 
ultrices sodales orci. 

LITTLE ARTICLE 
TITLE PLACED 
HERE 

Etiam accumsan adipiscing 
massa. Nunc pharetra 
tortor a odio. Nullam 
molestie justo. Maecenas 
eget nunc. Nunc 
pellentesque aliquam 
magna. Suspendisse 
ultrices sodales orci. 

LITTLE ARTICLE 
TITLE PLACED 
HERE 

PIC 

PIC 

PIC 
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