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KORT

De Soerse Troubadour
Bij de Senioren is gisteren het record van de
meeste gewonden binnen 10 minuten gebroken!
Ze waren iets te enthousiast van start gegaan bij
de stormbaan waardoor er een hoop nieuwe
blauwe plekken en leuke verhalen bij zijn
gekomen. ( Gelukkig niks ernstigs ).

Het weer in Soerendonk!
Morgen is het weer weer een verrassig! Weer is wat wazig op
Zijn tijd waardoor wij weer wat moeite hebben met weer
Voorspellen. Waarschijnlijk weer wat wind, en een wazig
zonnetje op zij tijd! Wat wil je nog meer!

ALLES OVER HET NIEUWS VAN GISTEREN!

7

ALTIJD NET IETS TE LAAT

Ridders in aantocht!
Soer en Donker

Opgepakt?!
op 27-07-2015 gebeurde er iets
heel bijzonders. voor het eerst
in de historie rende
Thomas V. naar de politie.
Normaal moest de politie
achter Thomas aan.
Dit was gelukkig maar voor een
foto spel en het eindresultaat is
hiernaast te beworderen.

Gisteren gingen de junioren op pad
naar Soerendonk. En daar stond ze
een leuke verassing te wachten.
Juul was jarig en trakteerde
iedereen op een heerlijk ijsje! Daar
hebben we met zijn alle lekker van
gesmuld.

Bier en Wijn!
Wist je dat men in de
middeleeuwen bijna geen water
dronk, maar wel bier en wijn?
Zelf de kinderen mochten dit
drinken. Dit komt omdat in de
middeleeuwen het water niet
zo schoon als nu is en zaten ook
er veel slechte bacterien in. Ook
waren er geen toiletten en werd
afwaswater op straat en in de
rivieren gedumpt. De meeste
mensen hadden geen stromend
water, hierdoor gingen de
mensen eerder dood, en werden
vaak niet ouder als 40 jaar.

Wist je dat?
Robbert een bultje op zijn oog heeft.
Dit een wegenscheet heet.
Als je niet weet wat dit is je dat gerust aan hem
mag vragen!
Hij dit erg op prijs stelt.
Thijs van de maxioren 2 vandaag jarig is!
De junioren goud vals kunnen spelen.
Ze wel een leuke dag hebben gehad.
Ellen de pitjes van een watermeloen niet op wil
eten.
Rob denkt dat Ellen daardoor het kamp niet
gaat overleven.
Ellen het er daar niet mee eens is.
Thomas en Emile gemompel langs de tent
hebben gehoord.
Toen Ivo kwam er niks te zien of te horen was.
De senioren dus niet zo dapper zijn als ze eruit
zien.
De maxioren 1 vandaag op het kampterijn
zullen komen!

Menu van de dag:
e

1 gang:
Tomaten/groenten soep MET ballen.
e

2 gang:
Gehaktballen, aardappelen, sla en boontjes.
e

3 gang:
Chocoladevla

Prijsvraag
Omdat we woensdag weer
een
pannenkoekenrestaurantje
willen openen zijn we nog op
zoek naar een leuke
middeleeuwse naam!

