
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
De Soerse Troubadour 

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

 
We gaan van start! 

Koning Arthur 
Arthur groeide op het platteland, niet 
wetend dat hij eigenlijk een prins was. 
Niemand wist wie de nieuwe koning zou 
moeten worden en er was veel onrust in 
Engeland. Arthur mocht als schildknaap, 
in dienst van ridder Ector, naar het 
landelijke steektoernooi. Op het 
toernooi aangekomen was Ector zijn 
zwaard verloren. Arthur moest op zoek 
naar het zwaard en vond hem in een 
steen gestoken. Wat Arthur niet wist 
was dat dit zwaard van de koning was en 
wie dit zwaard uit de steen kon halen, 
de nieuwe koning van Engeland zou 
worden. Arthur trok het zwaard uit de 
steen en bewees op deze manier dat hij 
de nieuwe koning van het land zou 
worden. Arthur was een goede en 
geliefde koning en richtte de Ridders 
van de Ronde Tafel op.  
 
 

Vandaag in de Swek-o-Meter: Ivo Aarts. Ivo gaat 
gekleed in een trendy Eendjes in Bad shirt. De 
snapback XXL maakt de outfit compleet 
waardoor hij vandaag verkozen is tot Swekker 
van de dag. De Swek comissie feliciteerd Ivo met 
zijn dagoverwinning. 

Vandaag reizen we terug in de 
tijd, maar liefst 500 jaar! Naar de 
tijd van ridders, koningen en 
prinsessen.  Jong Nederland zal 
zijn tentenkamp opzetten rond 
burgt de Koekraan in het land 
van Soerendonk.  

Soer en Donk 

Heb je zelf Wist je datjes of andere nieuwtjes voor de editie van morgen? Stop ze in de Brieven Dus..! 
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Maxiorenleiding en 
kookstaf mochten 
uitslapen vanmorgen. Ivo 
heeft dit hardhandig 
kunnen verhinderen. 

Dit jaar zijn de 
maxioren 2 er al 
vanaf het begin 
bij! Maarliefst 
16 kinderen! 
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Wist je dat? 
 

 Ilse erg enthousiast wordt van geschiedenis 

 Ze hier ook erg veel vanaf weet 

 Je daarom alles over geschiedenis aan haar kunt vragen 

 Dana niet wist wat kantelen zijn 

 Dit de ‘blokjes’op een kasteel zijn 

 Robbert het kussen van Ilse op moest halen 

 Hij daarna zijn eigen kussen vergeten is 

 Er netjes gepionierd is door de leiding 

 De tafels er alleen niet tussen pasten 

 Toen dit opgelost was ook de banken niet pasten 

 Er dus 3 keer opnieuw is gepionierd 

 Ryler gisteren te laat was 

 Hij dus de komende dagen in dienst is van de andere 
leiding 

 De leiding die niet hoeft te fietsen lekker heeft mogen 
uitslapen 

 Ze daarna ook nog een lekkere tosti hebben gegeten 
gebakken door Chef Robbert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijsvraag 
 
Arthur werd meegenomen door een 
man toen hij klein was. Wie was deze 
man? 

Swek-o-meter 

Na het dramatische weer van gisteren blijft het vandaag gelukkig droog: Het  
wordt een mooie en zonnige dag! Een ideale dag dus voor de fietstocht en het 
opvolgende tafel en tenten bouwen. De leiding heeft de gezeligheid  
meegenomen, hopelijk zorgen jullie voor de rest! Laten we er een  
Gezellige super ultra vette mega onvergetelijk lijp kamp van maken! 
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Menu van de dag. 
 
Vanavond krijgen we lekkere rode netamot, 
waar vocht aan is toegevoegd met lekkere vlees 
resten die een ronde vorm hebben 
aangenomen. En natuurlijk ook de bammetjes 
van mama thuis! 
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