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KAMPNIEUWS
De krant voor en door jou

Spreuk vd dag

Nepnieuws?
Ongehoorde scouts

Scout 1
Ik word gepest!
De eerste dag van het
kamp. Het was een
nachtmerrie. Ik word gepest
door ene scout 2. Hij ging
van alles weg gooien: mijn
kussen, mijn slaapzak,
iemand had mijn matje
buiten neerteleggen, dus ik
moest op mijn blote voeten
naar buiten. Uit einddelijk
ging hij mij zelfs met slipper
slaan.

Scout 2
IK PEST NIET
Ik werd vandaag ervan
beschuldigt dat ik aan het
pesten was. Ik vond het
eerder geplaag want hij was
mij ook de hele tijd aan het
slaan. Toen deed ik maar
dingen terug dus eigenlijk
was het gewoon karma.

Debatteren
maar!
Kinderen mogen zelf
bepalen hoe laat
ze naar bed toe gaan.
Eens of Oneens

Geluk kan je
vermenigvuldigen
door het te delen.
Deel en wees life
voor elkaar!

Vandaag wordt het heerlijk weer. De dag
begint bij 13 graden, maar loopt al snel
op tot zesentwintig. In de nacht koelt het
af tot maar negentien graden. Dat wordt
dus slapen in beperkte kleding.

Wist gij detjes!
--- Als dit kamp zou plaatsvinden in het jaar 1811, dan
zouden wij met ons bezoek het aantal (tijdelijke)
Cromveurtse inwoners doen laten stijgen met een volle
15%. Tegenwoordig is dit nóg maar 8%.
---Zoals je al hebt kunnen lezen in de krampkrant van
zondag, wordt Cromvoirt ook wel in de volksmond
‘Krommert’ genoemd. Maar waar komt die naam nou
werkelijk vandaan?
“De naam Cromvoirt is afgeleid van ‘krom’ (bocht, bochtig)
en ‘voorde’, een doorwaadbare plaats in een rivier of beek.”
----Dat je in Cromvoirt vanaf groep 6 in de carnavalsraad
kan?

5 tips voor een liefdevol kamp
1. Vergeef
Heeft iemand de hele
nacht gesnurkt, waardoor jij
niet hebt kunnen slapen?
Vergeving is de sleutel.
2. Hou van jezelf
Voel jij je darmen al
opborrelen? Hou van
jezelf en neem de tijd om
een pitstop te maken op
het toilet.
3. Wees dankbaar
Door anderen openlijk te
waarderen, bouw je sociale
relaties op en zorg je dat je
elkaar niet de hersens
inslaat. Zeg dus af en toe

even dat je de leiding
waardeert.
4. Besef: Jouw manier is geen
betere manier, maar een
andere manier.
Tuurlijk, je mag wel denken
dat jouw manier beter is. Maar
voor een liefdevol kamp kan
het soms heel goed zijn om te
doen alsof.

5. Wees gewoon een beetje
vriendelijk
Ja ja, het klinkt een beetje
als een open deur. Maar,
wees gewoon een beetje
vriendelijk en alles komt
helemaal goed.
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Kunstgallerij
Er zijn vandaag door de bevers en welpen een heleboel kunstwerken gemaakt die
hieronder tentoongesteld worden. Kunstwerken zijn te koop, prijs nader te bepalen.
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Een kritische blik van een
Cromveurtse (tijdelijke)
buurtbewoner
Het was wat, afgelopen zondag in
Krommert (Cromveurt), een aanzienlijk
deel van de tijdelijke inwoners van
Krommert was in rep en roer. In dit geval
bevinden deze inwoners zich op het
scoutingterrein van de Scoutinggroep
‘Prins Willem van Oranje’ en ze droegen
rode en groene uniformen. Er blijkt een
snoeppotje te zijn verdwenen, het klinkt
als een kleinzerig iets, dat is het ook. Al
gauw werd de lokale politie belast met
deze zaak maar leek haar prioriteiten te
verleggen naar ‘grotere’ zaken, hoe groot
dat ook mag zijn in een plaats als
Cromvoirt, of nie?!
De lokale politie viel al snel terug op de
zelfredzaamheid van de tijdelijke
inwoners gehuld in het rood en groen.
De tijdelijke inwoners, die
achtereenvolgens ook allemaal heel
goed zelf gezien zouden kunnen worden
als hoofdverdachte, worden nu gevraagd
zelf hun ‘snoeppot’ probleempje op te
lossen. De tijdelijke inwoners werden
door de lokale Cromveurtse politie
geridderd als ‘rekruut’. De rekruten, die
zich uiterst verdacht gedroegen, gingen
op pad om de oorzaak van hun snoeppot
escapade boven tafel te krijgen. Op het
kampterrein werden verschillende
tijdelijke inwoners ondervraagd,
verdacht vaak (lees: vrijwel nooit) niet in
het groen of rood gekleed.

De rekruten toonde één voor één hun
nieuw verkregen rekruten pasje. Op
het pasje stond de naam, functie
‘rekruut’, de geboortedatum,
pasnummer en een foto van de
rekruut. Namen zoals ‘Siem’, ‘Donald’ of
‘Imlay’ waren duidelijk verzonnen
namen. De geboortedatum en dan
vooral het geboortejaar was ook
bijzonder verdacht, alle rekruten
hadden een van de volgende
geboortejaren; 2012, 2013 of 2014. De
op afstand, zichtbaar onschuldige
tijdelijke inwoners werden
ondervraagd en werden gevraagd
vingerafdrukken af te staan. Braoierd!
Op een eenvoudige wedervraag van
een simpele burger als; ‘Hoe groot is
de snoeppot in kwestie?’ aan een van
de rekruten wordt afgedaan met
schouderophalende reacties als ‘dat
weten we niet’. Zibbedeeske! Als
kritische tijdelijke inwoner van
Krommert verwacht ik dat de dader
zich simpelweg onder de rekruten
bevindt. Zund! Gezien deze inwoner
graag anoniem door het leven gaat kan
er worden gereageerd via deze
kampkrant.
Houdoe!
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Kikkers
Mathilda en Ruben
Ik had vandaag kikkers op mijn hand
Kijk maar op de foto.
Bedacht door Mathilda geschreven door Ruben

Het gouden ei
Beverleiding
Toen we de dag begonnen met het ontbijt, kwam Sterre aan
met het gouden ei. De krant heeft het ei bij haar afgegeven,
om deze te beschermen. Dus het ei ging in een doekje en
afwasbak veilig de keuken in, althans, dat dachten we.
Na de opening kregen wij te horen over een nieuwe zaak
genaamd ‘het gouden ei’. Wij stonden versteld, want dat ei lag
toch veilig in de keuken? We gingen snel naar de keuken om
het verhaal te bevestigen.

Raadseltje
Ruben
Je kunt me niet zien, maar als je
weet wat ik ben dan ben ik het
niet meer. Rara, wat ben ik?
Antwoord: Een geheim.

Het ei was weg.
De Bevers hebben de taak op zich zelf genomen om het ei
weer terug te vinden. Maar ze moesten eerst hun detective
skills trainen. Dus we hebben onze behendigheid-,
intelligentie- en wapentraining met succes afgerond.
Ondertussen kregen wij een paar aanwijzingen. Een nummer
3, een lettertje K, een nummertje 2. Deze aanwijzingen bleken
achteraf een kentekennummer te zijn van een auto. Deze
auto hebben we gezocht, en wat bleek? Het ei zat daar
inderdaad verstopt. De eigenaar van de auto was iemand van
de kookstaf, Bram. Nadat we Bram hebben aangehouden,
bleek dat hij het ei heeft gestolen om later
pannenkoekenbeslag van te maken. Hij wist niet zeker of we
genoeg zouden hebben.
We hebben de dag kunnen afsluiten met veertien extra
detectives. Iedere bever kon met trots, met hun nieuwe
badge, naar huis.

Boeiende boei bespiet

Gisteravond ontving de
politie een melding van een
mogelijk verwarde persoon.
Deze persoon heeft
vermoedelijk middels een
vlot boeien in de IJzeren Man
achtergelaten.
Bijstaanders melden een
donker geklede gedaante die
kakelend lachte en
regelmatig snoepjes
nuttigde. De politie zegt de
handen vol te hebben aan
smokkelaars uit Schijndel.
Het lijkt een team
getalenteerde detectives
nodig te hebben om dit te
onderzoeken.

