
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
De Soerse Troubadour 

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

 
De poorten zijn geopend 

Ridders van de ronde tafel 
De ridders van de ronde tafel 
zijn opgericht door koning 
Arthur. De tafel was rond, 
waardoor elke ridder die aan 
deze tafel zat even belangrijk 
was. Zo kregen de ridders 
onderling ook geen ruzie. 
Daarnaast werden er in de 
Middeleeuwen verschillende 
riddertoernooien gehouden, die 
waren gebasserd op de ridders 
van de ronde tafel. Bij de ridders 
van de ronde tafel was er een 
erecode: 

 Geen geweld plegen 

 Respecteer vrouwen 

 Je mag ridders niet verraden 
 

 

Vannacht is bij de Maxioren 2 het 
licht niet uitgegaan. Roy heeft 
namelijk de hele nacht liggen 
shinen. Hij had zijn tanden zo goed 
gepoetst dat deze in de nacht nog 
steeds licht gaven. Dit kwam ook 
omdat hij een lightstick verward 
met een zoutstick 

Soer en Donker 
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Tijdens de spannende eindsprint van de laatste 
etappe tijdens de Tour de Lijssel zette Luc een 
demarage in om los te komen van de kop van het 
peleton. Bij het uitvoeren van deze gevaarlijke 
maneauvre werd Mathijs getoucheerd wat 
resulteerde in een enkeltje naar de sloot.  

 

K
O

R
T

 

Wist je dat? 
 

 Bas en Hedy niet zo goed kunnen fietsen 

 Dat zij nogal klaagden als er vaart werd 
gemaakt 

 Dat de groenten en fruit van dit jaar afkomstig 
zijn van BOP 

 De baby van Lianne vandaag op bezoek komt 

 Jan alles van waterzuiveringsinstallaties weet 

 Hij hier gisteren een spetterende rondleiding 
heeft gegeven aan de Maxioren 2 

 Jan hierdoor een baan aangeboden gekregen 
heeft waardoor hij de rest van de week afwezig 
zal zijn 

 De senioren afgelopen nacht meerdere malen 
hun tent uit zijn gekomen om te gaan plassen 

 Dit komt omdat zij nogal wat liters genuttigd 
hebben tijdens het ranjapongtoernooi 

 De soep ingeschonken werd met een juslepel 

 Dit nog steed als zeer onpraktisch word ervaren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijsvraag 
 
Hoeveel ridders zaten er bij de Orde van 
de Ronde Tafel? 

 

Het weer in Johannesburg 
Vandaag zal het na een koude nacht flink opwarmen naar een matig 
temperatuurtje van 16 graden. Een neerslagpercentage van 0%. 
En een heerlijk briesje afkomstig uit het westen. 
Helaas is het weer in Soerendonk iets minder. 
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Menu van de dag. 
 
Vandaag word het 5 sterren jong nederland 
liessel restaurant pas echt geopend. 
Als aperatiefje komt er een overheerlijke 
bloemkoolsoep. Als hoofdgerecht word er 
overheerlijke aardappelpuree met saucijsjes en 
salade geserveerd. En als grande finale yoghurt 
met vruchten. 
Laat het u smaken! 

Ontgroening 
 
Ook dit jaar zal weer de traditionele 
ontgroening plaats vinden. Aangezien we dit 
jaar veel potentiele kandiaten hebben, zal er 
een strenge selectieprocedure uitgevoerd 
worden. De vier meest geschikte 
participanten zullen meegenomen wordenin 
de ontgroeningscyclus. Meer informatie volgt 
tijdens algemene kampdag. 
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