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KAMPNIEUWS
De krant voor en door jou
Spreuk vd dag

ZAKMES
VERMIST
Sander
ik ben me zakmes kwijt hij
is rood er staat een s op de
zakmes wil je hem zoeken?

Een nacht niet
geslapen is een nacht
niet geleefd.

Vandaag wordt het nog lekkerder weer.
Hoe is het mogelijk! Met dertig graden
een tropische dag in Cromvoirt. Smeer
zonnebrand, doe een dansje en geniet
van de zon.

Frauduleus artikel kampkrant zondag 10 juli

Hierbij wil ik even anoniem reageren op een
artikel uit de kampkrant van zondag 10 juli
2022 (die overigens op maandag 11 juli
verscheen). In de rubriek ' Wist gij detjes'
wordt verkondigd dat het inwonersaantal van
Cromvoirt met 8% gestegen zou zijn op het
moment dat wij hier onze intrek hebben
genomen in het Cromveurtse.

Debatteren
maar!
Siem: “ik find dat martijn
altijd zijn moeder inge moet
knuffellen”
eens of oneens

Dit is weer een goed voorbeeld van
nepnieuws en fraudepraktijken om de lezers
van deze krant op het verkeerde been te
brengen en te indoctrineren. Ik weet op dit
moment nog niet wat voor grotere macht hier
achter zit, maar dit is zeer gevaarlijke en
ongewenste ontwikkeling.
Een grondige factchecking toont aan dat het
officiele aantal inwoners van Cromvoirt per
31-12-2021 883 personen is. Met ons bezoek
hebben we het dan over een
bevolingstoename van slechts 7%.

Feminisme
Feminisme, dat is toch niet meer nodig? Helaas blijkt het tegendeel waar te zijn.
Naast dat we voorwerpen, dieren en eigenlijk bijna alles standaard ‘hij’ en ‘hem’
noemen. Heb je ‘hem’ al gepakt (bijvoorbeeld de sleutel), ‘hij’ ligt daar (bijvoorbeeld
de pen). Is er ook iemand op het kampterrein die vindt dat vrouwen (en dus niet
mannen) de printer met liefde schoon moeten maken, omdat de printer dat nodig
schijnt te hebben. Feministisch als we zijn als Sint Joris groep, is er natuurlijk geen
ruimte voor dit soort opmerkingen en is hier korte metten mee gemaakt.
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Mishandeling
Roan
Heb je het al gehoord over de Mishandeling van de scouts. nee? het kan echt niet wat
de leiding heeft gedaan wij moesten 6 UUR lopen dat is toch mishandeling ik vond
het echt niet kunnen en dan vonden ze het gek dat onze voeten pijn deden .
is dit mishandeling
= ja
=nee
stem hier
en als je nog leest zeg even tegen
de scouts leiding (bruine bloes)
dat ze de scouts mishandelt
hebben.

Na een heerlijke wandeling om de IJzeren Man,
heb ik in het zonnetje naast het water zitten
genieten van een beetje suiker. Ik hoop maar niet
dat ik per ongeluk een snoeppapiertje heb laten
vallen. De rekruten in de buurt hier moeten die
snoeppapiertjes niet vinden namelijk…
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De welpendag aan de
hand van verhaaltjes
Lea en Sophie:
We hebben op een meer gevaren op een
vlot. Het was best vermoeiend. Het was
een opdracht om de snoeppot terug te
vinden. We moesten een jerrycan
ophalen daar stond info op. en daar na
gingen we zwemmen dat was super
leuk!!!!!(en koud) doei!!!!!!!!!!!!!!!!
Samuel en Djayden:
De dag van vandaag 11 juni waaren we
naar de meer geraan en waaren op een
vlot gegaan !!!!
en we ging ook zwemen
Kirsten:
de welpen waren naar de meer de
welpen was in de water het was koud en
vies maar als ga je bewegen en het
welpen waren warm we haden trinken
en de welpen haden op we gaan terug
Djayden:
ik haaw van het kamp het is luuk op
kamp %1000 !!!!!!!!!!!!
Aaron: we gingen op het vlot. en toen
gingen we naar een jerrycan en met de
jerrycan terug naar de kant. toen
mochten we lekker zwemmen. en het
was niet leuk om de poten schoon te
maken. we zijn weer bij de blok hut. we
hebben geheime taal geleerd niet 1 niet
2 maar 3.

Sophie:
we hadden vrije tijd en ik Lea en
Sophie gingen naar de band (
schommel ) en we draaide een beetje
maar toen gingen we tegen de boom
aan beuken en er kwam schors van af
en we gingen zo hard! we vielen er
bijna van af en toen beukten we tegen
alle drie de bomen en toen viel ik er af
en het deed niet veel pijn en toen
moesten we verder met het programa
Lea:
We hebben vandaag een geheimtaal
race gedaan.We hadden verschilende
geheimtalen en die moesten
ondsijferen. het was best wel moeilijk.
maar we hebben gewonnen!!!!! het was
super leuk!!!!!
Welpenleiding:
Maandagavond zijn de rekruutdetectives van de Welpen getraind in
het gebruik van het dienstwapen.
Vooral het mikken op een doelwit
bleek lastig. Een aantal rekruten
voorzagen de oplossing dat het gooien
van het dienstwapen resulteert in een
grotere kans van raken. De
hoofdinspecteur was niet bereikbaar
voor commentaar.
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Het is weer goed tussen Scout 1 en Scout 2. Ze hebben elkaar een dikke
knuffel gegeven, sorry gezegd en hebben het weer gezellig samen.
#loveScout1!

#loveScout2

Hoera, vandaag is
Aaron 10 jaar
geworden! Een dag
om verwend te
worden en even
helemaal geen corvee
te hoeven doen. Fijne
dag vandaag!
Nog een raadsel van Aaron:
het is van ijzer en het is een vogel?
wat is het.........
Antwoord: een vliegtuig

Hike is st*m en ni*t le*k
Elin (Scout 5)
We moesten een s*per stomme Hike lopen.
Hier ziijn 10 redenen omdat de Hike niet le*k was en 1 reden
van wel.
1. We moesten 11 km lopen maAR HET VOELDE ALS 10000 km
2. Stijn R. was al op de eerste 10 min al aan het zeuren dat hij
pijn had aan zijn voeten.
3. eR zAt 10 kIlOmEtEr tUsSeN aLlE pOsTeN.
4. Stijn R. zat telkijks te zeuren dat hij sNoEp wou.
5. Ik had een kaart als een appje op mijn telefoon gekregen
mijn mijn bAtTeRiJ wAs NoG mAaR 25 pRoCeNt.
6. Ze wouden muziek op maar mijn bAtTaRiJ wAs NoG mAaR
25 pRoCeNt.
7. mIjN vOeTeN dEdEn ZoVeEl PiJn
8. Sorry Scouts leiding ik hoop dat jullie dit lezen want jullie
kaarten heeeeeeeeeeeeeel onduidlijk.
9. Ik was met mijn groepje de verkeerde kant opgelopen en
toen wisten we niet waar we naar toe moesten.
10. Ik heb op 11 % Roy gebeld dat we de weg niet wisten en
hebben we een kWaRtIeR gewacht tot hij ons kwam op halen.
En dan nog de eene reden waarom de Hike wel leuk was
1. wAs eR nIeT:(

Moppen
gevraagd
Hoi ik ben Tymen. Ik
hoor jullie al denken
waarom zijn er
moppen gevraagt dus
leg ik het wel even uit.
Ik wil een moppen
trommel maken maar
ik ben niet zo goet in
moppen bedenken.
Dus daarom zijn er
moppen gevraagt. Als
je mij kent en mij ziet
kan je je moppen
vertellen dan schrijf ik
ze op. En als het niet
lukt om moppen te
onvangen zal er als nog
steeds een moppen
trommel zijn. Doei.

