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De Rattenvanger van Swalmen
Waarschuwing!
Als de maxioren 2 komen
vragen om mee te spelen.
Doe dit niet! Blauwe
plekken gegarandeerd.

Jonne wordt
graag
aangemoedigd
tijdens het eten
van aardappelen!

Het weer van vandaag:
Gisteren was er een misverstand met de buren. Deze hadden per ongeluk hun
tuinslang op ons kampterrein gericht. Dit probleem is nu opgelost. Daarom
zal het niet meer nat zijn.

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

Wateroverlast…
Gevonden!
Gratis op te halen! Loslopende
en waarschijnlijk achtergelaten
leiding. Na het vertrek van de
maxioren 2 gevonden op het
kampterrein in swalmen.
Zo goed als nieuw!

Creepy meisje?
Van onze speciale verslaggever – In
het zwembad werd gisteren een
creepy meisje aangetroffen.
Verschillende leiding en leden waren
bang voor een meisje dat wel erg goed
was in stilzitten en zwijgen. Het is nog
onbekend of zij een mimespeler is of
een beeld uit Madame Tussauds.

Wist je dat?


Maxioren 1 sinds gisterern ook in het sprookjesbos zijn
beland?



De maxioren dit jaar eens geen ruzie hebben gemaakt
in de speeltuin?



Het weer gisteren niet zo sprookjesachtig was?



Dit gelukkig goed is opgelost?



De dag dus toch wel een happy end had?



Niels van de junioren 3 borden bloemkoolsoep op had?



Er meer water uit de kraan komt als je hem verder open
draait?



We deze wijsheid aan Jelle te danken hebben?



De maxioren 2 het niet leuk vinden dat er ’s avonds
leiding in de slaapzaal komt kijken?



Dit meestal wel een goede reden heeft?



Marly en Jonne zeer trage eters zijn?



Er een paar ajax fans zijn gesingaleerd in de speeltuin



Dat dit door onze echte psv fans niet geaccepteerd
werd



Deze daarom ook snel met psv liedjes verdreven
werden

Vraag het vrouw Holle
Beste vrouw Holle,
Ik schaam mij een beetje voor mijn
grootmoeder. Sinds enige tijd is zij
namelijk ernstig behaard. Ook heeft zij
enorme oren, ogen en ontzettend
lange tanden. Ik durf dit niet tegen
mijn vriendinnen te vertellen. Wat kan
ik doen?
RK – HET GROTE BOS
Wat vervelend om te horen. Vraag
jezelf eens af of deze meiden wel
echt je vriendinnen zijn. Zoja, dan
zullen ze je oma accepteren zoals ze
is. Verder raden onze
haarspecialisten Rob en Dirk je oma
conditioner aan voor heerlijk
knuffelbaar haar.
Groetjes,
Vrouw Holle

Menu van de dag.

Voor paal
Juul en paaltjes, dat blijkt niet zo goed
samen te gaan. Gisteren werkte de
schreeuwtrein van de junioren niet zo
goed. Daardoor kwam Juul in
aanraking met een paaltje dat niet uit
wilde wijken. Gelukkig heeft Juul geen
blijvende schade opgelopen. Het
paaltje kwam ook met de schrik vrij.

Bij de lunch een heerlijke
kippenbouillon met wellicht echte
kakelverse stukjes kip.
’s Avonds heerlijke platte deegschijven
op grootmoeders wijze met suiker,
stroop, appel of kaas.

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