
de redactie van de krant ‗De 

Hamer Van Thot‘ beloofd 

dat er een goed feestje 

gebouwd zou worden rond 

een vuur waarop iedereen 

bij elkaar gezellig kan na-

praten en ook nog even los 

komen voordat ze beginnen 

Waalre 23 mei 20:00—Zoals 

hieronder te lezen valt had 

de groep in de afgelopen 

dagen alle puzzelstukken 

van het wapenbord verza-

meld, en daar had Vicky de 

Viking schijnbaar iets van 

opgevangen. Nadat ieder-

een zijn buikje vol had ge-

geten van de keuzemaaltijd 

van de avond verscheen hij 

namelijk ten tonele. Vicky 

was deze keer echter niet 

meer de boze en ook wan-

hopige Viking die we vorige 

keer hebben gezien, maar 

bulderde deze keer lovende 

woorden en maakte het 

wapenbord compleet met 

een helm. Dit mogen zij 

meenemen naar Waddinx-

veen uit dank, omdat ze de 

naam scouting eindelijk 

weer waardig hebben ge-

maakt aan de originele af-

komst uit de viking bloedlijn 

van Vicky zelf.  

Blijheid onder de kinderen 

dus, en dat moet natuurlijk 

gevierd worden. Er is aan 

VICKY TEVREDEN!!!!!!!! 

Tyr en zijn diva Yvla 

Waalre 23 mei 14:00—

Gefascineerd keerde onze 

reporter ter plaatse terug. 

Nog voor de overwinning 

had de groep al een zware 

middag achter de rug die 

laat zien dat ze het volledig 

verdiend hebben. De god 

van de oorlog en het recht, 

Tyr, was niet erg te spreken 

over de scouts. Hij stuurde 

hiervoor zijn diva Yvla langs 

om zijn gedachten uit te 

spreken, en zo‘n god wil je 

niet tegen je hebben. De 

kinderen moesten geloven 

aan de harde hand en wer-

den zonder reden nat ge-

spoten. Yvla zei dat ze maar 

eens snel moesten laten 

zien dat ze geschikte strij-

ders waren, want van oor-

log voeren was nog geen 

koek gegeten. Om dit te 

laten zien en tegelijk Tyr 

tegemoed te komen hebben 

ze de hele middag gevoch-

ten om schatten te verove-

ren. Deze schatten zijn ach-

teraf geschonken ter ere 

van Tyr, die zijn waardering 

uitte in nog meer natte 

kinderen en een puzzelstuk 

voor de groep. Met deze 

erbij waren ze klaar voor 

het ontvangst van Vicky! 
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Wist je dat 

Wessel twee met snee, in 

het bos gaat hij los 

Sophie denkt dat wit brood 

bruin brood wordt als je het 

in de zon legt 

Wessel 3 en Marloes verke-

ring hebben 

Wessel 2 en Marloes uit het 

vorige boekje Wessel 2 en 

Isa had moeten zijn, sorry 

voor de fout 

Vincent K eigenlijk een 

meisje is:  

Vincenina! 

De Welpen wel heel veel 

aandacht van de Kabouters 

en Esta meisjes zoeken, het 

lijkt ons dat ze kusjes willen 

Sander meer chocoladevla 

in de krant wil 

Het vandaag 25 graden is 

geweest 



Benoemd naar de chefkok in 

wording Justin Loomans, een 

verbastering van het originele 

idee om het te bestempelen 

als de Justin Tosti. Ontstaan 

op een warme zomeravond in 

mei 2010, dit gerecht combi-

neerd de scherpe nasmaak 

van verbrandde schoenzool 

met de smeuïge en zatsige 

structuur van een aardappel 

die te lang op een vochtige 

plek heeft gelegen en over 

datum is. Veel kritiek ont-

stond na de ontdekking van 

het gerecht zoals dat wel 

vaker gebeurd met ideeën 

van genieën die ver vooruit 

hun tijd denken. 

Benodigd: 

Brooddeeg 

Water 

Pannen 

(Bamboe) Stokken 

Brandhout 

Kampvuur gelegenheid 

Vuur 

Voorbereiding (30min) en 

bereiding (2min): 

1) Maak het brooddeeg klaar 

zoals omschreven op de ver-

pakking. 

2) Neem een lange sliert deeg 

en ‗twist‘ deze om de 

(bamboe) stok heen. Verfijn 

de gladheid van het oppervlak 

en het broodje door met je 

vingers de aansluitende slier-

ten aan elkaar te wrijven. 

3) Maak het vuur klaar onder 

begeleiding van een expert. 

 

4) Steek het brood zo goed 

als –in– het vuur, zorg dat de 

vlammen gelijkmatig langs 

het brood lopen. 

5) Zodra het brood volledig 

zwart is, mag het eraf. Hoe 

sneller dit gebeurd hoe beter, 

de binnenkant moet nog rauw 

deeg zijn! 

6) Haal het brood van de stok 

en serveer met worst of sui-

ker. 

Chef du scout: Josti Tosti 

Brain snacks 

Waddinxveense scouting brengt muggenplaag 

Krant Hamer Van Thor is naar 

aanleiding hiervan een onder-

zoek gestart en de uitkom-

sten waren op z‘n zachtst 

gezegd schokkerend. De hygi-

ënische gesteldheid van de 

groep kinderen was in derma-

te slechte toestand dat niet 

alleen muggen maar allerlei 

nieuwe soorten insecten in 

het gebied zijn gesignaleerd. 

De toestand bleek het ergst 

tussen de leeftijdsgroep 14 

tot 18 jarigen. Enkele om-

standers werd om hun me-

ning gevraagd, waarvan geen 

positief woord gesproken 

werd. Een selectie hiervan 

o m v a t  w o o r d e n  a l s 

‘afschuwelijk‘, ‘ongegeneerd‘, 

‘barbaars‘ en ‘een stap terug 

in de evolutie‘. Inwoners van 

de commune, want daar kun-

nen we bij deze groep wel 

van spreken, hadden hier 

geen oor voor. Om Tim de 

Pater te citeren: ―Schoon? 

Daar hebben wij lak aan.‖ 

Naast deze insectenbroed-

plaats is ook lawaai een groot 

probleem. We kijken uit naar 

morgen, dan vertrekken ze. 

Waalre 23 mei—Een vrijdag-

avond gearriveerde scouting-

groep uit Waddinxveen zorg-

de dit weekend voor onrust 

en commotie in en rond Waal-

re. Het bos rondom het Gat 

van Waalre, dat bekend staat 

om zijn recreatieve functie, 

werd tot heden altijd met 

plezier bezocht door omlig-

gende bewoners. Sinds de 

komst van de Waddinxveense 

groep is er echter niet meer 

te ontkomen aan de hordes 

muggen die deze ‗plaag‘ men-

sen met zich meebrengt. De 

―Schoon? 

Daar 

hebben wij 

lak aan.‖ 
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Lekker & 

ongezond! 

 


