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ZATERDAGAVONDKRANT
Dit is de speciale LIEFDESEDITIE. Deze krant staat
bol .van de liefdesverklaringen, contactadvertenties en vermoedens over verliefde
stellen.. Niet alles wat in deze krant staat hoeft
waar te zijn. De redactie heeft niets verzonnen,
maar de scouts misschien wel!!! Als er iets staat
wat niet waar is of niet waar hoeft te zijn, hoef je
dus ook niet boos te worden. Lach er maar om en
bedenk dat er dus blijkbaar mensen zijn die jou zo
leuk vinden dat ze aan jou denken!
MAAR ALLEREERST:
Wij zijn blij dat Jan van Angelo Rincalli zich weer
beter voelt!
NIEUWS VOOR VERA
In opdracht van iemand is iemand anders komen
vertellen dat Vera en Jelle elkaar wel erg leuk
vinden. Er is ook een bericht gekomen van een
anonieme schrijver, dat hij (of zij?) Vera erg leuk
vindt. Met 3 xxx. Zou dit een bericht van Jelle zijn?
Maar op een derde berichtje met een ander
handschrift staat: Ik ben al heel erg lang verliefd
op Vera, maar ik ben te verlegen om met haar te
praten. X-Anoniempje. Wij horen graag het
vervolg!
Hè WAT JAMMER NU!
Claudia, waarschijnlijk van My Little Pony, is
verliefd op Rohan, maar ze durft het niet te
zeggen. Rohan, trek jij de stoute schoenen aan en
vraag jij het eens aan Claudia? De andere meiden
van de patrouille zullen zeker wel hierbij willen
helpen!
KOPPELPOGING
Leon Hulsenbos wordt gekoppeld aan twee
meisjes. Allereerst aan Sophie met het blauwe
haar, maar vooral aan iemand van de
Padvindsters. Hij wil haar naam niet zeggen, maar
de naam begint met een J. Laat me raden, Janna?
Janneke? Joke? Jennifer?Julia?
AFKORTINGEN WIE O WIE????
W. van SBW is gek op Roos.
Luca van tent 29 is verliefd op J.
F en J zijn de beste vrienden!!!
A heeft een affaire gehad met E, zegt Enrisha

RECTIFICATIE
Wij hebben de vorige keer het volgende bericht
geplaatst: Iemand wiens voornaam begint met een A
van scouting Livingstone heeft een oogje op Fleur,
waarschijnlijk van scouting Wielewaal. Hij wil graag een
blind date (in het licht). Melden bij de kranttent! Maar er
blijkt helemaal geen iemand met een A bij Livingstone te
zijn. Dit moet iemand met een K zijn. Bij deze dus!
NIELS DE HAAS
De meeste liefdesverklaringen zijn binnengekomen voor
Niels de Haas. Natuurlijk hebben jullie in de vorige editie
gelezen dat je hem kan volgen op Instagram. De
volgende berichten zijn binnengekomen, in willekeurige
volgorde
Niels de Haas is SUPERHOT xxx Anonieme lover
Niels de Haas is FK KNAP van Anoniempje
Niels de Haas van Scouting Rudyard Kipling is knap (3x
hartje)
Niels de Haas van Kipling is mijn babe
Dus Niels: SLA JE SLAG!
RODDELS……
Onze Roddelcorrespondent (maar we bedoelen jou niet,
hoor Teun!) wist te melden dat Ramon en Fleur van
Livingstone iets met elkar hebben, net zoals Bo en
Barends iets met elkar hebben, en het onwaarschijnlijke
dat Pieter van de GFB verliefd is op Tante Tebbie. Zou dit
wederzijds zijn?
AL BIJNA EEN WEEK!
Sinds afgelopen maandag hebben Mariska en Ramon
van Livingstone 1 en 2 verkering. Proficiat met elkaar!
TANTE TEBBIE
Teun van Rudyard
Kipling heeft een
oogje op Tante
Tebbie. Maar
Pieter dus ook
(zie hierboven).
En iemand anders
vraagt zich af
What are those,
Tante Tebbie? Wij
weten het ook
niet!
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CONTACTADVERTENTIES
Vr. zkt m.
Yrsa de Louw van Oranje 11
Telefoonnummer: 06-21……
Voor verdere informatie:
correspondentienummer A1

M. zkt vr.
Marnix van Wit 75
Telefoonnummer: 06-37……
Voor verdere informatie:
Correspondentienummer B1
M. zkt. vr.
Merijn Hendriks
Scouting Doornakkers (Bevers Oranje 9)
Telefoonnummer: 06-44…..
Voor verder informatie:
Correspondentienummer B2

Voor Oscar van Lent van Scouting
Doornakkers van Oranje 9 zetten we
GEEN contactadvertentie
Voor verdere informatie:
Correspondentienummer C1

M. zkt vr.
Sil Vijfvinkel van Oranje 9
Zoekt iemand die hem helpt zijn gebroken hart
te helen.
Telefoonnummer: 06-37…….
Voor verder informatie:
Correspondentienummer B4

De meiden van de Wielewatjes
willen graag verkering met de
jongens van de Trutmella
Voor verdere informatie:
Correspondentienummers
A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 en A9
De meiden van Lieverstone zijn
benieuwd naar de resultaten!
Vr zkt m
Alya van Angeli Roncalli vindt het erg
belangrijk dat mensen hier veel
plezier maken.
Voor verdere inforrmatie:
Correspondentieunummer A10
VERS VAN DE PERS
Tommie en Sien van scouting
Stratum hebben vandaag informatie
met elkaar uitgewisseld.

M. zkt vr.
Jonathan van de leiding van Doornakkers is
door zijn eigen scouts opgegeven voor een
leuke date. Na het succes met Enzo Knol zal zal
hij vast goed in de markt liggen. Zie zijn foto in
de kampkrant van zaterdagmiddag (editie 3)
Voor verdere informatie:
Correspondentienummer B3

