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KORT

De Soerse Troubadour
Het kampwinkeltje was weer een groot
succes! Camiel kwam handen te kort om
alle maxioren van dienst te zijn. Daarom
zijn we ook erg blij met de hulp van Jonne.
Tot volgend jaar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Het weer van vandaag, nadat de afgelopen dagen korte broeken erg
zeldzaam waren, worden er vandaag steeds meer gespot. Ook zal de zon
steeds beter te aanschouwen zijn. Daarom geven wij het weer van
vandaag een……………………………………………………………………………..

ALLES OVER HET NIEUWS VAN GISTEREN!

100

ALTIJD NET IETS TE LAAT

Het vuur wakkert aan
Redder in nood!

De weg naar de speeltuin
ging over hobbels, de
band van de auto
sneuvelde. Gelukkig
heeft bandenplakker
Ryler dit weer vakkundig
op gelost.

Verassing!
Zoals altijd is er ook dit
jaar weer een versassing
georganiseerd voor de
leiding met dank aan de
senioren!

Een vermoeiende dag
Gisteren had de leiding van de
senioren een hele zware dag,
ze waren namelijk gaan
zwemmen. Zoals je ziet op de
foto hierlangs. Enkele
momenten later zouden ook de
junioren leiding deelnemen
aan deze rustactiviteit

Wist je dat?
- Thomas vandaag een kaart heeft gekregen
- Er heel veel macaroni is gegeten
- Rob en Dirk een YouTube kanaal hebben
- En dat ze vandaag voor het eerst in het zwembad
herkent werden door hun fans
- Hannes van maxioren 1 kikkers heeft verzameld
- Hij dit op volgorde van klein naar groot deed
- Alle kinderen op kamp nu weer fris en fruitig zijn
- Dit niet over alle leiding te zeggen is
- Dankzij de macaroni de stinktent nu zijn
hoogtepunt heeft bereikt
- De maxioren naar de speeltuin zijn geweest
- De leinding in tegenstelling tot andere jaren nu
wel van de glijbaan zijn gegaan.
- Bas ons helaas heeft moeten verlaten
- Het kammen van het haar van Juul gisteren wel
snel ging, helaas was dit bij Sam niet het geval

Menu van de dag:
Hoofdgerecht:
Friet met knakworstjes en erwtjes en worteltjes
Nagerecht:
Vla flip

Prijsvraag
Met hoeveel personen zijn
we in totaal op kamp?

