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KORT

De Rattenvanger van Swalmen
Algemene kampdag is goed verlopen. Ondanks
dat we nog steeds ruzie hebben met de buurman
(want zijn sproeier stond nog aan). We hebben
de leiding doorgeknipt dus vanaf vandaag zal het
niet meer regenen.

Het weer van vandaag:
Morgen wordt het eindelijk weer mooi weer. Alle was kan drogen, de
vogeltjes fluiten, de tenten drogen en we kunnen weer buiten eten!
Dus geven wij het weer een dikke:

ALLES OVER HET NIEUWS VAN GISTEREN!
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Algemene kamp/condensdag
Warning!
Er zijn houten voorwerpen
gesignaleerd met een scherp
opject aan de bovenkant. Mocht
u Sam van Maxioren 2 hiervan in
de buurt zien, ga plat op de
grond liggen en wacht op hulp!!
Komt er geen hulp, sterkte..

Wist je dat?


Jan niks lust.



De kinderen van hem wel alles moeten proeven.



Dit niet zal gaan veranderen.



Ryler na de ontgroening toch nog vies is geworden.



Er hier weinig pokemons zitten om te vangen.



De junioren regen in de tent hadden.



Ze dit te danken hadden aan koekwousen met
muggenspray.



Dit (voor nu) gelukkig opgelost is.



Er verschillende Tiger Woods’ gespot zijn in het bos.



Edwin vandaag helaas weer een dagje weg is.



Jaimy ons vandaag helaas gaat verlaten.

De ontgroening is gelukt, Jan en Doris
zijn koning en koningin geworden.
Verder is er veel eten uitgespuugd . De
hondjes hebben zich ook goed gedragen
en de leiding wist verbazingwekkend
veel over sprookjes.

Prijsvraag!
Als je van de leiding, kookstaf
en kampverantwoordelijke die
op dit moment aanwezig zijn
een hoge toren maakt, hoe
hoog zou deze dan zijn?

Menu van de dag.

Breaking news!
Thomas is inmiddels 16
jaar en heeft de functie
van de wasbak nog
steeds niet begrepen.

1e gang: Heet water gemengd met
verse specerijen van de akker. De
meeste specerijen zijn groen van kleur.
2e gang: Holle elleboogjes van deeg.
3e gang: Opgeklopte melk die erg geel
van kleur is.

