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Sam R, Sven

Het Weer:

Erg regenachtig...

Wat hebben vandaag gedaan?
We hebben vandaag deze dag verder gebouwd aan het kampement. Tijdes het 
kampement opbouwen is er zelfs een zeil kapot gegaan, dus iedereen moest het 
maar met een sleg doen. Daarna zijn we het kamp gaan openen dat vervolg werd 
door een kampinspectie. 's Middags hebben we gepokerd en weerwolven gespeeld.

*Je op moet passen voor 
korenwolven? De eerste 
slachtoffers zijn al 
gevallen, en zonder de 
onverschrokken valken 
zullen dat er ongetwijfeld
meer worden. 
*De redactie van deze 
krant fictie van feiten niet
kan onderscheiden?
*Als je siesel in het vuur 
gooit het smelt? Dit komt
omdat siesel eigenlijk 
gewoon plastic is.
*Je midden in de nacht 
niet aan sam om snoep 
moet vragen? Hij gooit 
het recht in je gezicht.
*Je arthy niet te veel 
aardappels moet geven
*Je op   moet passen 
voor korenwolven
*Harm is gevoerd door 
arthy
*Sander heel krap slaapt
*Meisjes beter zijn in 
(bluf)pokeren dan 
jongens
*De toetjes met appel 
suiker en kaneel waren
*Arthy bijna altijd een 
pet op heef

Out of the cage 

Gisteren is ons kamp aangevallen door een roedel korenwolven. Ze hadden 
honger en vielen aan aan de kant van de tent van de zeemeeuwen. Alle 
leden van de zeemeeuwen vluchtten naar de tent van de valken, die niet zo 
bang waren als de zeemeeuwen. Ze pakten hun  bijlen, hamers, en soms 
zelfs met hun blote handen de groep aan. De invasie werd door de 
onverschrokken krijgers van de valken moeiteloos afgeslagen. Ook de 
zwanen bleven ongedeerd. Over de leiding is nog niks bekend. 
-F.Helmendach



Moppen
het is blauw en vliegt door de jungle? Tarzan in de winter
Wie het laatst lacht, is traag van begrip
Een vis komt bij de dokter, de dokter zegt: ik zie het al uit de kom!
Jantje vraagt aan de meester: Mag ik naar de wc? De meester zegt nee. Even later 
vraagt de meester aan Jantje: Jantje, waar ligt de grootste oceaan? Jantje: Onder 
mijn stoel meester!
Wat is een Limburger? Een Duits sprekende Belg met een Nederlands paspoort.


