
Kameleonië Courant 
 9 juli 2014 

Nar Cismo sterft 

gruwelijke dood! 
Gisteravond tijdens het avondeten bood Kian van de Tigris familie uit Caeruleum nar Cisco een ui aan 

waarna hij eerst naar zijn keel greep, hard moest hoesten en op de grond neer stortte. Door de goede 

leiding konden zei hem vlug nog naar het ziekenhuis krijgen alwaar hij gestorven is. Zijn behandelend arts 

melt het volgende: “We staan voor een raadsel. We vermoeden dat hij vergiftigd is, maar om welk gif het 

gaat en wat het beste medicijn is weten we  niet. We staan voor een groot raadsel.”   

Alles wijst erop dat Toxicus de dader is omdat hij alles van vergif weet en de actie uit zijn gewest en uit zijn 

familie komt. Er wordt gedacht dat dit is gedaan, omdat het leek dat de nar de meeste stemmen had om 

koning te worden. Tevens heeft de nar aan de pers medegedeeld dat hij dubbel gelegen heeft om het 

uitglijden van Toxicus over een bananenschil. Met zijn altijd vrolijke, aardige, grappige gekkigheden en nooit 

een onvertogen of narrig woord, was hij de meest geliefde aspirant-koning. Het volk zal deze kleurrijke 

verschijning missen.  

Het mag duidelijk zijn dat het koninkrijk veel te verwerken heeft. In één maand zijn de koning en zijn trouwe 

dienaar, de nar, beiden om het leven gekomen. De bewoners ervaren een diepe rouw en lijken de weg een 

beetje kwijt te zijn. Hoe komen de inwoners van Kameleonië deze schok te boven? Hoe kunnen de inwoners 

de duistere macht die Toxicus op hun los laat tegen gaan? 

Veel te kort gekend, 

en nu zeer gemist 

 

Cismo van Anquis 

“Nar” 

 

We zullen je missen Broeder: 

De burgemeester 

Reza 

Jesse Nij 

Markus 

Janneke 

Tjalle 

Spike 

Els 

Jan 

Timon 

Proekz 
 



Duistere krachten aan het werk 

Gisteren gaven we al aan dat er vreemde tekens waren 

achtergelaten. Vandaag wordt het nog erger! Alle spullen in 

Burgundia en Caeruleum lagen overhoop. Kleding en 

slaapzakken lagen door elkaar en alles was een enorme 

bende. Bij de Welpen waren hun spullen zelfs in een andere 

tent gegooid, terwijl de Welpen en Marala’s het echt niet zo 

hebben achtergelaten. Ook vonden ze weer over al dat gekke 

tekens. Zelfs in onderbroeken. Wat betekenen de tekens? Zijn 

ze van één van de aspirant-koningen?  

Volgens de Marala’s is de WC-rolsteler een stapje verder 

gegaan terwijl de welpen de verslaggever de schuld gaven. Na 

wat extra denken werd uiteindelijk de nar beschuldigd die 

eerlijk toegaf dat dit wel is wat hij zou kunnen doen, maar 

niet gedaan heeft. Nadat de paniek weer wat minder was, 

heeft iedereen geprobeerd om al zijn spullen weer terug te 

vinden en netjes neer te leggen. 

 

 

Wist je 

dat??? 
 De Scouts WRAAK 

willen nemen op 

Timon en Niels omdat 

zij alle etenswaren 

van de Scouts hebben 

omgewisseld? 

 

  Joey van de Scouts 

langzaam een smurf 

wordt? 

 

 Een paar Welpen de 

slaapzaal zijn 

ingelopen bij de 

Marala’s? 

 

 De Otters een 

hangmat in de 

keuken hebben 

hangen? 

 

 Etienne van de 

Welpen immuun is 

voor schrikdraad? 

 

 Collin en Janneke 

hebben beide een 

onderbroek verloren? 

 

 Sjoerd A. een selfie 

heeft gemaakt met 

een poepende koe? 

(zie bijzondere foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gekke markt in 

Spurium 
Vandaag was er markt in Spurium. Wel gek dat je op deze markt 

alles zelf moet maken. Je moest zelf je kom maken van klei, zelf 

de soepen jam maken en zelf het boek schrijven. Het lijkt wel of 

de mensen in Spurium het niet zelf kunnen en het allemaal even 

niet meer weten. Misschien hebben ze toch wel heel hard een 

nieuwe koning nodig! 

Ook al moest iedereen alles wel zelf maken, het was wel erg leuk. 

De enige persoon op de markt die wel zijn werk zelf deed was de  

pislezer. Die had verschillende flacons met plas uit verschillende 

landen en kon door een slokje ervan te drinken de toekomst 

voorspellen. Misschien maar goed ook dat dit niet door de 

bezoekers zelf gedaan hoefde te worden. Nou ja, hij vroeg enkele 

bezoekers wel  om een plasje in een pitje achter te laten. 

 



  Bijzondere foto

 

   

Wat eten we 

vandaag??? 

Vandaag eten we misschien wel vlinder is saus, 

maar het kunnen ook wormen zijn of 

ellebogen.   

Natuurlijk is er ook weer een heerlijk toetje. 

Arividetci 

 

Interview: Toxicus 

 

1. Wat zou u doen als u de baas was van 

Kameleonië? 

Er voor zorgen dat mijn tegenstanders 

doodgaan. Maar u stelt de vraag verkeerd, 

IK ben de enige rechtmatige koning! 

2. Waarom heeft u zich opgegeven voor de 

strijd om de troon? 

Mijn familie is de enige die recht heeft  op 

de troon, nadat die door de familie Dubius 

is bestolen 

3. Wat is uw lievelingsgerecht? 

Alles met brandnetel, met als favoriet de 

brandnetelquiche 

4. Wat is uw favoriete moment tot nu toe? 

Het uit de weg ruimen van een van mijn 

tegenstanders. Ik hoop niet dat dit in de 

krant komt want ik wil niet dat iemand dit 

komt te weten. 

 

Interview: Jeffrey Julius van Spirula 

 

1. Wat zou u doen als u de baas was van 

Kameleonië? 

Iedereen die mij in de weg zit/zat laten 

ophangen, verslinden, vierendelen, 

etcetera. 

2. Waarom heeft u zich opgegeven voor 

de strijd om de troon? 

Ik ben rijk en van adel. Is dat niet 

genoeg? 

3. Wat is uw lievelingsgerecht? 

Turks fruit, omdat ik hou van meer. 

4. Wat is uw favoriete moment tot nu 

toe? 

De rouw voor de koning en de 

bijkomende saamhorigheid.  

 



      (Nar) Cismo van Anquis 11 nov 1979- 8 juli 2014 

INVULVERHAAL: 

Vraag aan iemand de woorden die nog niet zijn ingevuld in te vullen. Als er staat Mang ging fijn wandelen 

in …..(plaats/plek) dan vraag je noemt een plek. Schrijf dit op. Als alle puntjes in het verhaal zijn ingevuld 

kun je het verhaal voorlezen. 

 

Op dag 4 van het kamp ging………………….(naam leiding 1) samen met……………………….(naam leiding 2)  op 

onderzoek uit. Ze besloten ……………………….(manier van bewegen)naar ………………………………(plek )te gaan.  

Onderweg zagen ze een zeer bijzondere………………………….(dier). Wat hem zo speciaal maakte was dat hij 

kon…………………………………(Werkwoord). ………………….(naam leiding 1)keek vol………………(gevoel) naar dit 

tafereel, terwijl……………………….(naam leiding 2) zich ondertussen afvroeg waar 

een…………………….(voorwerp) nog meer voor gebruikt kon worden. Kun je het bijvoorbeeld gebruiken om 

te……………………….(werkwoord)? 

Toen kwam………………………(meisjesnaam 1) er aan………………………..(manier van verplaatsen). Ze vertelde 

dat ze …………………….(gevoel)was, omdat ………………………………..(jongensnaam) had verteld dat hij de 

liefdesbrief had gelezen en dat heel………………………….(emotie)vond. 

De leiding vertelde dat ze …………………..(meisjesnaam 1)………………………….(eigenschap) vonden dat ze die 

brief had geschreven. Samen besloten ze …………………………….(manier van verplaatsen) 

naar…………………………(plek) te gaan om daar wat……………………(eten) te eten en een 

……………………..(drinken) te drinken.  

Explorers ontdekken Beilen.  

Gisteren zijn de explo’s naar Beilen 

geweest. Na een tochtje door het centrum 

waarbij een aantal boodschapjes gedaan 

zijn, zijn de explo’s opzoek gegaan naar een 

McDonalds. Zij konden er geen vinden in 

Beilen en zijn toen maar naar Hoogeveen 

gegaan.  

Volgens de explo’s zijn er best wel leuke 

winkels in Beilen maar niet genoeg om lang 

te blijven.  

Groepskamp schept een band 

Liefde en vriendschap bloeien op. 

 
Op een groepskamp zie je ook mensen waar je 

normaal niet mee op kamp gaat. Marala’s en 

Welpen leren elkaar hier kennen en dit levert veel 

leuke momenten op. Cadeautjes en enkele 

liefdesbrieven gaan over en weer en worden door 

postbodes afgeleverd. Zo werden er bounty’s, 

kinderbueno’s en briefjes die beginnen met lieve en 

“wil je verkering met me?” afgeleverd. Jullie mogen 

natuurlijk ook geheime boodschappen aan elkaar in 

de krant laten zetten, zonder naam natuurlijk! 

 


