
Waalre 22 mei 22:00—De 

scoutinggroep  ter plaatse 

werd geteisterd door de 

„plaag god‟ Loki. „s Avonds 

kreeg de groep het volgen-

de bericht binnen:  

“Beste stervelingen, Van-

avond worden jullie getest 

met de beproevingen van 

Loki. Loki is de man die je 

huiswerk op eet;Hij is de 

vogel die poept op je haar; 

Het luchtje aan je shirt 

stinkt naar zweet; Hij is de 

gebroken snaar op je plastic 

gitaar; Xibalba is niks verg-

leken met hem; Maar toch 

ook wel statiger dan Dora; 

Je hoort hem al van ver met 

zijn schaterstem; Eet meer 

vlees dan Cora van Mo-

ra;Maak je borst maar nat; 

Want beproevingen zijn er, 

ja ja meer dan zat 

MWUAHAHAHA 

Groet namens Loki, Urobe” 

Natuurlijk is de groep niet 

voor een gat te vangen en 

besloten zij zelf het lokale 

bosgebied te onderzoeken 

om dit Urobe figuur te vin-

den, dat hen had opgedra-

gen een spoor te volgen . 

De nacht begon al te vallen 

dus zenuwen liepen hoog 

op. De dapperste krijgers 

namen het voortouw, en 

moedige bevers  trotseer-

den het eerst de gevaren 

van de nacht. Uiteraard 

bleven de andere groepen 

niet achter. Door water en 

vuur zijn de krijgers ge-

gaan, om uiteindelijk Urobe 

achter een muur van vuur 

aan te treffen en een deel 

van de puzzel te ontvangen. 

Natuurlijk moet er naast al 

de spanning in de lucht ook 

ontspannen worden, en als 

voorbereiding hebben ze 

dus ook zelf gemaakt brood 

genuttigd en bij het kamp-

vuur moed verzameld.  

   

Onheilspellende sfeer in de Meerberg 

Bevestiging roddel: Nina en Vincent 

Er waren nog enkele specu-

laties rond de roddel dat 

Nina van der P en Vincent K 

samen hand in hand gesig-

naleerd zouden zijn. Nina 

van der P beweerde dat er 

echter nog een derde per-

soon tussen het liefdespaar 

in stond, maar zoals uit 

recentelijk verkregen beeld-

materiaal blijkt is het tegen-

deel waar. Bij deze een 

gelukkig en liefdevol bivak 

samen toegewenst van de 

redactie! 
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Wist je dat 

Nina niet zo handig is 

Wessel 2 en Marloes 

in de vorige krant had-

den moeten staan 

Arie en Jennifer een 

stel zijn geweest tij-

dens het vorige jubile-

um in Westmalle 

De Esta‟s met deo 

vechten. Gadver! 

Muggen irritant zijn 

Het weer lekker is 

Het eten vanavond 

weer lekker is 

Nina trouwens hele-

maal niet handig is 

Sophie zich drie keer 

per dag verkleed 

Hjalmar veel te laag 

praat voor een vrouw 

Dat twister 3d best 

wel vet is 

Alle mimpen‟s het-

zelfde zijn 

Het bivak voor 5,7% 

uit Tim bestaat 

De redactie voor 

50% uit Tim bestaat 



Jan Smit is wederom uit de 

kleren gegaan, dit keer 

voor het WK. De Volen-

dammer hangt vanaf 

maandag met een Oranje-

boxershort halfnaakt in 

bushokjes.  

(Novum) - Jan Smit is weder-

om uit de kleren gegaan. Dit 

keer trekt de Volendammer 

voor het wereldkampioen-

schap voetbal zijn shirtje uit. 

"Buik in, adem in", vatte Smit 

de fotoshoot voor de nieuwe 

onderbroeken samen. 

"Met het oog op het WK was 

het een inkoppertje, een 

schot voor open doel", zegt 

Jan tegen RTL Boulevard over 

de nieuwe boxershorts. De 

slipjes zijn knaloranje met 

een rood, wit, blauwe band. 

De broekjes liggen vanaf 

maandag in de schappen, dan 

is Smit ook weer in tientallen 

bushokjes te zien. 

"Deze shoot was eigenlijk een 

beetje onverwacht", vertelt 

Jan over zijn ontbrekende 

sixpack. "Ik had iets minder 

tijd om te trainen: ik moest 

naar Afghanistan, Vancouver, 

Oostenrijk. Wel ben ik 

meteen op een ananasdieet 

gegaan. Dan mag je alles 

eten behalve ananas." 

Jan Smit is niet de enige BN-

er die met een onderbroeken-

lijn inhaakt op het WK. Ook 

zijn ex Yolanthe Cabau van 

Kasbergen kwam met een 

weinig verhullend setje. De 

voetbalvrouw ontwierp een 

speciale Oranje-bikini. 

MSN vandaag: Jan Smit weer halfnaakt in bushokjes 

Zeilenrace 

nen de scouting gestreden 

voor het grootste zeil. Op 

verschillende disciplines wer-

den zij getest om stukken stof 

te vergaren voor het zeil.  

Waalre 23 mei 10:00— Om 

zichzelf waardig te tonen aan 

de goden is de scoutinggroep 

SSV begonnen aan een com-

petitie zoals dat vroeger bij 

de vikingen ook gedaan werd. 

Aanleiding was de komst van 

Hjalmar. Zij vertolkte de 

wens van Njord om te hande-

len op zee, en bij aanvang 

van een grote reis als deze 

wordt er een opwarmings 

training genaamd „stuurboord 

bakboord‟ gehouden. Vervol-

gens zijn de verschillende 

afgevaardigde groepjes bin-

De RS bieden hun welgemeende 

excuses aan voor het voorval van 

gisteravond en aan de hierdoor 

getroffen leden. 
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Onze held Jan Smit. 


