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KORT

De Soerse Troubadour
Maxiorenleiding en
kookstaf mochten
uitslapen vanmorgen. Ivo
heeft dit hardhandig
kunnen verhinderen.

Met de komst
van Hannes
gisteren zijn de
maxioren 1 nu
ook compleet!

Het weer van vandaag:
De zon wint terrein in de felle strijd tegen de regen. H et wordt dan ook een
heerlijke 36 graden.. 18 graden voor de middag en 18 graden na
de middag. Het blijft vandaag droog, al zullen sommige leden en
leiding toch wat nattigheid voelen…

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

De schoonste van het land
Nieuw lid!
Gisteren is er een nieuw lid
gesignaleerd bij de maxioren 2.
Niemand weet echter wie deze
snorremans is. Wie herkent deze
rare snuiter?

Wist je dat?
Algemene kampdag ondanks het slechte weer
middeleeuws gezellig was!
Het gilde van koning Ivo snel opgetrommeld was.
Prinses Kamilia wel wat mannelijke trekjes had.
Tygo van de maxioren 1 meer last had van struiken dan
van struikrovers.
De ontgroende leiding weer helemaal schoon is.
De douches er gisteravond wat minder fris uitzagen.

Proost!
Waarom proost en we eigenlijk?
In de middeleeuwen wilden
koningen zoveel mogelijk land
veroveren. Daarom probeerden
ze elkaar soms te vergiftigen.
Door met hun bier te proosten
ging er wat bier van de ene
koning in het glas van de andere
koning. Zo wist de ander dan
dat er geen gif in het bier zat.
Tegenwoordig proosten we
voor geluk.

Deze inmiddels ook weer spik en span zijn.

Problemen op de redactie

Restaurant ’t Streufkanon een doorslaand succes was.

Helaas waren er gisteravond wat
technische problemen op de
redactie van de Soerse Troubadour.
Dit zorgde er voor dat er tot in de
late uurtjes door gewerkt moest
worden om deze editie toch op tijd
klaar te krijgen.

Er wel 300 ridders, jonkvrouwen en poortwachters
gebakken zijn.
De pannenkoeken van ‘vliegende chef’ Martien wel erg
machtig waren.
Het al met al een zeer geslaagde dag was.

Menu van de dag.

Prijsvraag!
Welk lid heeft dit jaar de
meeste pannenkoeken
gegeten?

1e gang: groentensoep met balletjes
2e gang: macaroni uit eigen keuken(tent)
3e gang: vla met een vleugje vanille

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

