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Caeruleum op zoek
naar goud
Toxicus blijkt heel veel geld en goud uitgeleend
te hebben tegen hoge rente. Hij heeft heel
Caeruleum op pad gestuurd om dat geld met
hoge rente terug te halen, zo nodig met
geweld. De welpen hebben in het bos een
oude vrouw berooft en hopen met al die
rijkdom Toxicus aan de macht te kunnen
brengen. De Burgervader heeft wel zijn zorgen
uitgesproken over de hoeveelheid geweld die
ineens in zijn dorp en de omgeving er omheen
ontstaat. Louise Papilio heeft aangegeven dat
zij deze manier van handelen ten strengste
afkeurt terwijl de Nar hoopt dat het geld wordt
uitgegeven aan feestjes.

Burgundia op zoek
naar geluk
Julia Frederieka Lupus heeft het volk van
Burgundia op pad gestuurd om op zoek te
gaan naar een Lucky charm, (een
geluksarmbandje) dat haar moed kan geven.
Met dit bandje hoopt zij meer kans te krijgen
op de troon. De hike liep door een bos met
vele muggen die heel vaak en graag prikken.
Zou Toxicus hier iets mee te maken hebben,
om Julia te dwarsbomen? In ieder geval
hadden de Marala’s er flink last van. Op de
post moesten ze een blinde vrouw beroven om
aan de Lucky charm te komen. Uiteindelijk zijn
de Marala’s in hun missie geslaagd. Hopelijk
brengt het Julia waar ze op hoopte.
Ook hebben de Marala’s hele vreemde tekens
gesignaleerd op het terrein. Wat en waarom
die er ineens zijn is nog onduidelijk.

Een waardig afscheid
Helaas zit het kamp er voor de bevers alweer op. Zij
zijn gisteren weer terug naar huis vertrokken. Bevers
lieten ouders trots de eetzaal zien en vertelde zeer
trots van de kaart (stamboom) die ze gevonden
hadden. Al waren de bevers er maar even, hun
aandeel aan dit kamp is enorm. Zonder de bevers
hadden we nu niet geweten dat de overleden koning
niet van zuiver koninklijk bloed is. Hij kwam eigenlijk
uit een bakkers familie. Waardoor de strijd om de
troon nu naar een nieuw niveau is gebracht.

Ochreous wordt
ultiem getest
Sergie neemt geen halve maatregelen. Ochreous is op
een twee daagse hike gestuurd. Waarbij zij te maken
kregen met de meest extreme technieken. Een
strippenkaart van bijna 3 meter meenemen, een
draak verslaan en het bouwen van een eigen Bivak om
in te slapen, waren slechts enkele onder delen van
deze zware test.
Afgelopen nacht hebben ze dus onder een zeil
“geslapen” om daarna nog dag te hiken. Sergie pakt
groots uit in haar strijd om de troon. Het enige dat
wellicht nog wat hulp behoeft is de goede route in
plaats van de gegokte route lopen.

WIST JE DAT….
-

-

ijn is niet duidelijk.

Jakala melk over de broek van Kaa heeft gegooid.
Bas v. N en Milroy beide de vinger van Tabaqui
hebben gekust? Dus indirect hebben ze ook
elkaar gekust.
Luca uit Burgundia het record op haar naam heeft
gezet, met boogschieten.
Mang iedereen nog een beetje te tam vind.
Welpen voor het eten best heel veel snoep
kunnen koken en opeten!
Roy van de welpen verkering heeft met een
marala?

Interview: Sergie

Interview: Louise van Papilio

Zij is waarschijnlijk de meest doelgerichte aspirant
-koning die we hebben. Wat vind Sergie
belangrijk?
1. Wat zou u doen als u de baas was van
Kameleonië?
Mijn volk beschermen tegen indringers, meer
mensen opleiden tot wapensmid om zo meer
wapens te kunnen maken.
2. Waarom hebt u zich opgegeven voor de
strijd om de troon?
Ik vind dat iedereen recht heeft op de troon als je
maar een eerlijke strijd voert.
3. Wat is uw lievelingsgerecht?
Varken aan het spit met ossenstaartjus.
4. wat is uw favoriete moment tot nu toe?
De conditie training bij de scouts. Het leukste
moment vond ik toen de heer Van Grinsven straf
kreeg en moest opdrukken.

We hebben nog niet heel veel van haar
gezien. Wel weten we dat ze vrede wil,
respect voor alles en iedereen.

Jeffrey Julius van Spirula
sweet sixteen
Jeffrey Julius van Spirula verheugde zich er
duidelijk op. De uitnodigingen voor zijn 16 de
verjaardag werden rijkelijk uitgezonden naar alle
mensen die hij belangrijk vind. Het was een Feest
zoals je verwacht van Jeffrey Julius van Spirula.
Om zijn 16de verjaardag te vieren werden alle
registers open getrokken. Gokken was één van
de hoofd activiteiten van Jeffrey Julius van
Spirula. Wel was de afwezigheid van andere
aspirant- koningen opvallend. Op de vraag of ze
niet wilde komen gaf Jeffrey Julius van Spirula het
volgende antwoord “Je denkt toch niet dat ik die
neppe clown, die lelijke tovenaar, die niets nut
van een Julia, die betweter van een Louise of dat
opgefokte soldaatje op mijn feestje wens te zien.
Ze zijn niet uitgenodigd alleen mensen die mij
belangrijk vinden zijn hier. Want het draait om
mij”

1.

Wat zou u doen als u de baas was van
Kameleonië?
Zorgen dat iedereen respect heeft voor
elkaar. Elkaar waardeert en iedereen gedag
zegt.
2. Waarom hebt u zich opgegeven voor de
strijd om de troon?
Omdat er jammer genoeg in de wereld
plekken zijn waar mensen elkaar niet met
respect behandelen. Ik wil dat Kameleonië
als een voorbeeld kan zijn voor de wereld.
3. Wat is uw lievelingsgerecht?
Niet echt een specifiek gerecht. Ik eet
gerechten van over de hele wereld om geen
land voor te trekken.
4. wat is uw favoriete moment tot nu toe?
De ochtendwijding. Daar waren we namelijk
allemaal gelijk.

Bijzondere Foto

Stemwijzer: welke koning past bij jou?
Om jullie te helpen met het kiezen van de koning of koningin die bij jou past hebben we een test
gemaakt. Vul hem eerlijk in en ontdek welke koning het beste bij je past.
1.

Wat doe je op een feestje
A. Ik ga een beetje hangen bij de muur.
B. Feestjes doe ik niet aan
C. Keihard knallen in mijn beste feestkleding.
D. Met mensen goede gesprekken voeren
E. Mixdrankjes drinken.
F. Ik ben de eregast

2.

Als ik koning was zou ik:
A. Zorgen voor Wereld vrede
B. Overheersen, ik ben de enige echte Baas.
C. Iedereen die me in de weg staat op brute wijze uit de weg ruimen.
D. Eerst vragen wat iedereen wil.
E. De wereld een beetje kleurrijker maken
F. Duidelijke afspraken maken.

3.

Welk dier past bij jou?
A. Vleermuis
B. Konijn
C. Dolfijn
D. Witte duif
E. Kat
F. Leeuw

4.

Welke kleur vind je het mooist
A. Geel
B. Groen
C. Zwart
D. Blauw
E. Paars
F. Rood

5.

Hoe ziet jouw vakantie eruit.
A. Mount Everest beklimmen.
B. Lekker feesten op de strand.
C. In Roemenië het huis van Dracula bekijken.
D. Een palm villa in Dubai betrekken.
E. Op bezoek in India, Boeddhistische tempels bekijken.
F. Over de hele wereld mijn Familie opzoeken.

Vervolg Stemwijzer
6.

Welk getal past bij jou?
A. 1 miljoen
B. 11
C. 7
D. 8
E. 0
F. 12 dozijn

7.

Wat is je favoriete nummer
A. Alle kleuren van de regenboog van K3
B. Je bent een soepkip van Ernst en Bobbie
C. Bob de bouwer kunnen we het maken?
D. Timpe tampe tovenaar
E. Wrecking ball van Miley Cyrus
F. Alles is liefde van Bløf

Nu je alles hebt omcirkeld kun je in de tabel hieronder het vlakje inkleuren van je antwoord op de
vraag. De naam onder wie de meeste vakjes zijn ingevuld is de koning of koningin die het beste bij jou
past.

Vraag
1
2
3
4
5
6
7

Julia
Jeffrey
Frederieka Julius
A
D
B
B
F
C
A

F
C
E
D
D
A
E

Sergie

Toxicus

B
F
F
F
A
F
C

E
B
A
C
C
E
D

Nar Cisco
C
E
C
A
B
B
B

Louise
D
A
D
E
E
D
F

Wat eten we vandaag?

Antwoord raadsel 7
juni

Een zeer unieke combinatie van mogelijke onderdelen van de schijf
van 5 die tezamen een gehele vullende maaltijd vormen.

Je vraagt “wat zou je broer
antwoorden wanneer ik
hem vraag waar ik heen
moet.” Wanneer beide
rechts zeggen ga je dan
links. Want de liegende
broer liegt ook over wat
zijn broer zou zeggen.

Over de bereiding kunnen we vertellen dat die bij de scouts wellicht
iets anders is dan de bedoeling maar dat ook zij uiteindelijk toch
eten op hun bord hebben. Over de ware staat van dit eten durven
we geen uitspraken te doen. Vraag het hen zelf eens.
Welpen, Marala’s en staf zullen weer smullen.

De natuur in Spurium

Vogel op bezoek bij welpen door Jan Snijder.

Mang zag hem het eerst
en daarna ook scouts en
welpen. Nabij het mooie
kampeerterrein van deze
gewesten bevindt zich
een roofvogel met een
prooi. Slager Jan kon ons
vertellen dat het om een
boomvalk gaat. Deze
boomvalk hield een
babyvogel tussen zijn
klauwen. Mang kon,
volgens de verhalen van
de scouts, op twintig
centimeter van de vogel
blijven staan.

Gisteravond was er een roofvogel op bezoek bij de welpen. De
roofvogel had een kuiken gevangen. Eigenlijk wilde hij een vleermuis
vangen maar Mang was een beetje te groot voor hem. Als je wil weten
wat voor soort vogel het is of hoe het verder ging met de vogel? Vraag
het aan Mang of Kaa.

Wedstrijd!
Deze stukjes hebben hetzelfde onderwerp. De reden hiervoor is
dat Jan heel erg zijn best heeft gedaan om een stukje te schrijven
en het zou dan jammer zijn als het niet in de krant zou komen.
Daarom mogen jullie kiezen welke stukje jij het leukst vindt. Als je
heel graag wil laten welk stukje jij het leukst vindt; gooi dan een
briefje met de titel van het stuk in de brievenbus naast het
gebouw. Doe dit wel op een vrij moment!

Het orakel voorspelt:





Romantiek tussen welpen en marala’s en misschien ook een paar scouts.
Veel dode vliegen, muggen, etcetera.
En tenslotte het weer: morgen perioden met zon en vanuit het oosten
komt regen opzetten. Het wordt iets minder warm dan gisteren.

Bevers krijgen speciaal vervoersmiddel
De inwoners van Caeruleum zijn een actief volk. Zij hebben een zeer speciaal vervoersmiddel gemaakt voor
de bevers. Voor zij vertrokken konden zij nog gebruik maken van dit prachtige voertuig.
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