
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
De rattenvanger van Swalmen 

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

 
Er was eens… 

Nieuw lid! 

Jong Nederland Liessel – Jong Nederland Swalmen Editie 1 –Zondag 31 juli 2016 

De Junioren en Senioren hebben vandaag al erg 
ver gefietst. Wij verwachten nu dus dat zij 
vanavond meteen rustig zijn en in een diepe 
slaap vallen. (Zullen ze morgen ook wakker 
gekust worden door een prins…?) K
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Wist je dat? 
 

- Jan in slaap is gevallen aan het kampvuur 
gisteravond (zie foto). 

 
- We de hele week lekkere groente en fruit 

hebben van BOP. 
 

- Zoals je hieronder ziet Ivo aan het leren is om 
selfies te maken. 
 

- Hij normaal andere selfies van hem laat maken. 
 

- De miniorenleiding er zo graag bij wilde zijn dat 
ze kookstaf zijn dit jaar. 
 

 
- We dit jaar  als leiding weer iets belangrijks 

waren vergeten. 
 

- En we hierdoor geen keukentent op konden 
zetten. 
 

- Het de eerste dag voor de leiding nog rustig 
opstarten was zonder kinderen… 
 

- Maar ze er heel veel zin in hebben!!! 

Het weer van vandaag: 
Het word een prachtige dag met wolken en af en toe een zonnetje. Het word 
zo’n 21 graden met noordwestenwind. Alles bij elkaar een prachtige dag voor 
te fietsen en kamp goed te beginnen! 

  7,5 

Menu van de dag. 
 
1e gang: zelfgemaakte tomatensoep 
 
2e gang: overheerlijke boterhammen van 
thuis!  
 
 

Wij zijn als afsluiting van het seizoen leuk naar de Speuldries 
geweest maaar… Helaas zijn wij niet met jullie op kamp, we willen 
jullie heel veel plezier wensen!   

Groetjes van de minioren!  

Prijsvraag! 
Hoeveel kilo tomaten zit 

er vanavond in de 
tomatensoep? 

Antwoorden in de brievendus.. 

 

Zoals je ziet is John 
wel al getraind in 
selfies maken. 
Aangezien hij hier 
op grote hoogte 
een selfie maakt, 
maar er niet 
agevallen is. 

Er waren eens vier heel 
belangrijke mensen mee op 

kamp. Ten eerste Lianne, zij is 
de kampverantwoordelijke. Als 

kookstaf hebben we dit jaar Ilse, 
Gradje en Vic mee. Hopelijk 

geven zij ons geen vergiftigde 
appels deze week. 
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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. 

Heb je zelf Wist je datjes of andere nieuwtjes voor de editie van morgen? Stop ze in de Brieven Dus..! 

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 
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