De Boekanier
vanaf Zandeiland 9

www.spaarnegeuzen.nl / www.facebook.com/spaarnegeuzen /
www.twitter.com/spaarnegeuzen

Nummer 2 – zondag 5 juli 2015

Van de redactie

Vandaag met speciale medewerking van Sophie.

Uitspraak van de dag

Na een warme ochtend met weinig wind zijn
vanmiddag de Zeeverkenners op hike vertrokken.
Direct daarna sloeg het weer om en kregen we veel
wind en ook nog wat regen op ons dak. Harro redde
de dag, en de grote tent, door de haringen nog even
een paar klappen te verkopen.

“We gaan zometeen Corgi gooien”

Wist u dat











Een actieve stoelgang betekent dat je
niet stil kunt zitten
Onze buren van muziek houden
Wij niet om 7:15u
Zwitserse strooikaas last heeft van
vallende ziekte
Dat in de kooktent goed te ruiken is
Sophie met de Zeeverkenners op hike
wil
Dit helemaal niets met Jay te maken
heeft
Haldor door de Loodsen is benoemd
als Loodsenleiding
Wiebe heel erg blij is dat er DRIE
gitaren mee zijn op kamp.
Julian in zijn eentje Harro en Annelien
vervangt

Schuilen voor de bui

Daniëlle Schoen

Simultaan dromen
De afgelopen nacht hebben we iets
bijzonders meegemaakt: Dirk Jan heeft
hetzelfde gedroomd als een aantal
Dolfijnen. De droom: Dirk Jan ging kijken of
alle Dolfijnen wel netjes aan het slapen
waren. Dat leek zo te zijn: het was namelijk
helemaal stil in de tent. Achter de tent was
het net iets minder stil.
In zijn droom zag hij daar Thijs S, Sophie,
Ivo en Jay zaten te snoepen. Dat kan
natuurlijk nooit echt gebeurd zijn. Vreemd
genoeg bleek de volgende dag dat dit viertal
ook had gedroomd dat ze, midden in de
nacht, door Dirk Jan waren betrapt.

Meeneemlijst ouderavond
Waterschoenen voor:
• Thijs van Beelen
• Ivo
• Mitchell
Gitaarmuziek voor:
• Weer Ivo
Menu van vandaag
•

Soepbuffet en broodje worst, appel na

Weer van morgen
Hebben we nog niet naar gekeken.....
Oh wacht, lekker warm, zon en wind.
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