
Debatteren 
maar! 
Het ontbijt zou uit 
Snoepjes moeten 
bestaan. Wat denk jij? 
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Bram 
kookkunsten 
Scouts hebben een week 
per jaar de kans om hun 
kookkunsten verder te 
ontwikkelen. Over het 
algemeen gaat dit goed, 
maar soms is er iets wat nét 
te lang in de pan heeft 
gelegen. Zie hier het 
resultaat: 
 

 

 

Generatiekloof? 
 

Bij de St Joris spelen toch wel een aantal 

tradities. Zo is er ieder jaar tijdens zomerkamp 

een uitje richting de kringloop. Dit jaar mocht 

de redactie ook mee. We hebben onze ogen 

uit gekeken naar hoe de mannen op de foto 

én Irene en Inge blij door de kringloop 

huppelden. Op een gegeven moment vroegen 

we ons af of hier misschien een generatiekloof 

te benoemen is? 

 

De RSA stelde de interessante vraag: Waarom 

ga je naar de kringloop? Doe je dat voor de 

lol? 

 

 
 

 

 Vandaag wordt het nog nog 

lekkerder weer. De top van 27 

graden wordt bereikt rond 14:00. 

Met 0% neerslagkans, kun je de 

paraplu thuis laten. 

 

Spreuk vd dag 
 

Rozen zijn rood, 
viooltjes zijn blauw. 
De geur van de wc, 
doet me denken 
aan jou. 

Moppentrommel 
 

Stijn en Djayden: de appel zecht 

tegen de banaan hallo wat 

zecht de banaan 

antwoord : doei 

 

Stijn: twee kokosnoten praten 

tegen elkaar de ene zecht wat 

is het een mooie dag wat zecht 

de ander antwoord : Waaaaaaa 

een pratende kokosnoot 

 

Iwan: Wat zegt een 

komkommer die er aan komt? 

Antwoord: Ik komkommer aan! 

 

Stijn: Hoe noem je een 

grootvader die jokt 

Antwoord : een Pinokio opa 
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 Je vindt het woord door 
een sprong te maken in 
een L-vorm. Vanaf de 
startletter sla je steeds 
twee letters over, de derde 
letter wordt dan de 
volgende letter in het 
woord. Als je helemaal 
rond gaat, ontstaat er een 
woord. 

 

 

 

 

 

 

 

Start bij de V en ga tegen 
de klok in. Het woord dat 
dan verschijnt, is V O O R J 
A A R 

 

Streken 
uithalen? 

Martijn 

Op kamp worden ook 
ieder jaar weer allerlei 
streken uitgehaald. Dit 
altijd in de overtreffende 
trap(per). Laat je de 
fietsbanden van iemand 
leeg lopen kan het maar 
zo dat je de volgende dag 
jouw fiets in de boom 
terug vind. Is dit het begin 
van een oorlog? 
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de wandeltocht rond 
de ijzeren man 
iris 
 

we begonnen als laatste en toen liepen 
we eerst naar het vlot en we liepen de 
hele weg af en toen kwamen we bij een 
paatje en daar liepen we tussen de 
brandnetels door (pijnlijk) we moesten 
doorlopen tot de brug we staken de brug 
over en we moesten wachten omdat hat 
groepje van Niels nog bij post 1 en we 
waren eindelijk aan de buurt en we 
moesten een raadsel oplossen de( 
burgemeester is blind en hij gaat 
zwemen in de ijzeren man hij zet een 
kookwekker op 10 minuten en hij zwemt 
en er komt een boot aan oplossing de 
boot heeft de zelfde wekker en hij zwemt 
veder en uiteindelijk was hij was zo moe 
hij verdronk) (niet waar gebuurt ) en toen 
moesten we met het kompas verder 
lopen heel lang 
.................................................. en toen 
moesten we boter kaas en eieren doen 
en we moesten nog een heel stuk lopen 
en toen waren we bij het kampterein 
 
 

 
 
 

Wandellen 
Lea en Sophie 
 
Vandaag gingen we een wandelling 
maken 
Het was een lange wandelling hoor 
Ik was wel moe geworden 
We liepen langs het meer de ijzeren 
man 
Ik liep met: Lea, Siem en Imlay 
 
het was wel leuk!!!!!! 
 

DINSDAG!!! Nieuws 
Iwan 

 
Op dinsdag gingen we een 
watergevecht houden ik was net 
aangekomen en had net me matje, 
slaapzak, kussen en me knuffeltjes 
neergelecht, daarna kon ik meteen 
me zwembroek aan doen! 
We moesten (als we onze 
zwembroek, badpak, of bikini aan 
hadden) onder de party tent gaan 
zitten. 
Even later gingen we beginnen met 
het watergevecht. Toen we 
begonnen was het rustig maar later 
kwamen Roy, Etienne en JJ er bij! 
Zij gooiden hele bakken met water 
over je heen!! Je wil echt niet weten 
hoe nat iedereen was!!!!!! 
Ik had corvee Iris deed een beetje 
bazig! Dat is niet fijn! 
tafel dekken en afruimen en het 
laatst de afwas (dat super stom is!). 

Roy als nieuwe welpenleiding? 
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Hey hey, 

Blijkbaar was ons stukje van zaterdag niet 

goed genoeg, en kwam er maar een klein 

deel van het stuk erin. Dit is natuurlijk niet 

acceptabel, dus besloten wij om te stoppen 

met schrijven. Dit was een emotioneel 

besluit en we zouden liegen als we zouden 

zeggen dat we geen traantje hebben 

weggepinkt. Ook de rest van de leiding ( 

vooral Roy en Etienne ) konden niet goed 

omgaan met dit besluit. Aangezien we onze 

klachten niet meer kwijt konden in de krant, 

moesten we het wel delen met Gijs en 

Koen. Helaas hadden zij geen goed advies 

voor onze levens grote problemen dus zijn 

we weer terug. Maandag was weer een 

dramatische dag voor onze beide. De 

wekker ging weer aardig een paar uurtjes te 

vroeg voor ons. Met tegenzin stonden we 

op. Omdat we nog zo moe waren liet 

Marieke haar telefoon vallen op de stenen 

waardoor er twee enorme krassen in haar 

scherm kwam. De anderen hadden even 

angst dat dit haar humeur zou verpesten, 

en dan gelijk ook de hele dag. Maar Marieke 

raapte zichzelf bij elkaar en we stapten in 

de auto om naar..... de efteling te gaan! De 

efteling was heel leuk enzo hoor, maar 

Femke had toch liever thuis willen komen 

met een hele arm, en niet eentje die 

afgeknepen is door Anne. We willen jullie 

niet al te jaloers maken met de geweldige 

verhalen van de efteling en we gaan wel 

gewoon door naar vandaag. Oja nog een 

dingetje, Roy en Etienne konden gek genoeg 

niet helemaal waarderen dat we hun ouder 

schatte dan ze eigenlijk waren. Ja sorry 

hoor, niet onze schuld dat ze er als bejaard 

uitzien. Hadden ze maar anti-rimpel creme 

moeten gebruiken. Misschien zag hun 

moeder er ook al heel jong uit 

 

 

  

( aangezien ze dezelfde moeder hebben, en 

bij elkaar woonden). Onze planning voor 

vanochtend was om lekker uit te slapen, 

totdat we werden wakker gemaakt met het 

valse gezang van Roy en Etienne. Maar goed 

dat ze geen boyband willen beginnen. Een 

tip voor de volgende keer: zing maar niet 

mee met hoofd, schouders, knie en teen. 

Nadat we voor een tweede keer wakker zijn 

gemaakt door Gijs, die chagrijnig was dat 

we om 10 uur nog sliepen, zijn we met veel 

moeite toch opgestaan. Gijs vond het een 

goed idee om een nutteloze route te 

fietsen, en hij de weg niet eens wist. Op het 

moment dat we de goede weg wouden 

aanwijzen begon hij tegen ons te 

schreeuwen. En Koen.. ja eh... die lag weer 

eens te snurken. Na 5 uur fietsen kwamen 

we oververmoeid, omdat onze energy op is, 

terug op het kampterrein. We gingen snel ( 

snel voor ons ) lunchen en daarna door met 

het overvolle programma. We gingen 

omkleden en naar het vlot. Op het vlot 

moesten wij peddelen, Gijs en Koen zaten 

daar maar een beetje met hun voetjes in 

het water, en deden helemaal niks. Na al 

het werk te hebben gedaan, heb ben we in 

het veelste koude water gezwommen en 

weer helemaal terug gepeddeld naar de 

kant. Daarna hebben wij ( Anne heeft 

helemaal niet geholpen, wat ze wel zou 

doen ) overheerlijke nacho's gemaakt. Die 

werden niet alleen door ons, maar ook door 

vele andere mensen opgesmikkeld. Dit blijkt 

wel weer hoe goed wij kunnen koken. Nou, 

wij moeten gaan, we hebben een zeer 

serieuze bespreking. Vanavond hebben wij 

een dropping, dus als wij niet terug komen 

is de kans groot dat Gijs een einde aan ons 

leven heeft gemaakt, 

( Misschien ) tot morgen, 

xx, 

Femke en Marieke 

 


