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Voorwoord
Door onze lieftallige schipper: Mette

Lieve lezer van de Paulariteiten,

Het contrast kan bijna niet groter, vorig jaar was ik in mijn eentje vrouwenstaf 
en moest ik opboksen tegen al het mannelijke geweld. Maar dit jaar heb ik naast 
twee vrouwelijke stafleden ook nog een hoop prinsessen om mij heen verzameld 
die allemaal mee gaan op kamp. Ik hoop dat het niet een groot kippenhok en 
haren trekken gaat worden, maar als er om de liefde van prinsen gestreden moet 
worden kan het er behoorlijk hard aan toe gaan. Ik wil Cas, onze game master, 
daarom ook alle succes wensen met het in toom houden van al die prinsessen en 
ik hoop ook echt dat alle prinsessen met de perfecte prins naar huis kunnen aan 
het einde van kamp. 

We gaan zo veel leuke dingen doen dit grootkamp, het liefste zou ik alles al aan 
jullie willen vertellen, maar dat ga ik lekker niet doen. Wat ik wel kan zeggen is 
dat we sowieso op hike gaan, kwartiermeesterdag hebben, heel veel 
pannenkoeken gaan eten, hard mee gaan zingen met het kombijen, leuke en 
soms ingewikkelde spellen gaan spelen, enorm gaan genieten van het eten dat de 
kookstaf voor ons gaat maken en dat de junioren een grote strijd gaan 
leveren voor het winnen van het grootkamp. En oh ja, ik heb van horen zeggen 
dat Neptunus ook dit jaar ons weer een bezoekje komt brengen. 

Ik kijk al helemaal uit naar het moment dat we op vrijdag de 19e om 4 uur de 
landvasten van de ploffen, schouwen en vletten los gooien en op pad gaan. We 
zwaaien nog één keer naar onze ouders en denken dan twee weken alleen maar 
aan wat voor wind er staat en hoe je beter, sneller, slimmer en handiger kan zijn 
dan de andere bakken en hoe we het grootkamp gaan winnen. 
Dit is iets wat je je haast niet kan voorstellen als je nog nooit op kamp bent 
geweest met de Paulus, maar het zal spannend blijven tot het moment dat we 
tijdens de bonte avond de uitslag bekent maken, pas dan weet je zeker of je hebt 
gewonnen. 

Ik zie jullie allemaal de 19e bij de loods en ik hoop dat jullie er net zo veel zin in 
hebben als ik!

Veel plezier met het lezen van deze Paulariteiten. 

Liefs,

Mette Hamers
Schipper Paulusgroep zeeverkenners Leiden
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Verslagen Baksweekend
Baksweekend: door Casper Chaudron 

 

Dit is de definitie van het woord swagger volgens de website Ensie. De definitie is 
gemaakt door Nick Felix die stageloopt bij de KRO. Ik zal even mijn eigen expertise 
ter beschikking stellen en wat feedback op deze definitie geven. Nick is ten slotte nog 
maar een stagiair en zijn achternaam is eigenlijk een voornaam. (mic drop) 

Swagger wordt enkel nog gebruikt door echte OG’s. Nick zegt dat iemand swagger is 
maar dat kan niet. Hij zegt terecht dat iemand swag kan hebben, maar iemand is niet 
swag. Swagger is wat mij betreft de overtreffende trap van swag. Een pet 
achterstevoren op je hoofd hebben heeft bijvoorbeeld swag. Maar een pet met de 
klep 45 graden schuin naar voren op je hoofd hebben is swagger. Je hebt ook nog 
de overtreffende overtreffende trap swaggelicious maar dat is nu niet aan de orde. Ik 
ben het ook oneens met “naar arrogantie neigende zelfverzekerdheid” als toevoeging 
aan de definitie. Geen enkele zelfverzekerdheid is arrogant. Zolang die 
zelfverzekerdheid maar zelf verdiend is. Dan is er geen grens aan de swagger die 
iemand kan hebben. 

Fijn dat deze misstand uit de wereld is geholpen. Wat trouwens ook een goed 
voorbeeld is van iets dat heel veel swagger had was het baksweekend van 
combinatie 1. Met een bepaalde attitude van coolness zijn we met een vloot van 
twee boten naar de Vlietlanden gedobberd. We kwamen aan op een krappe 
slaapplek onder een dode boom met uitzicht op een industrieel vlot. Super-de-luxe 
dus. Het opzetten van de tenten kwam maar langzaam op gang. Dat kan ermee te 
maken hebben gehad dat we drie tentpalenzakken mee hadden genomen waar 
uiteindelijk één complete tentpalenset uit gemaakt kon worden. Daarvoor moest 
worden geïmproviseerd. Verder waren we volgens mij niks vergeten…  Na het 
wetenschappelijk experiment: Kunnen we die tak afbreken? Aten we lekker op onze 
zelfgemaakte schommel en was het om 20:00 even stil. 

De nacht was koud en de ochtend was vroeg. Het was het geluid van de wekker dat 
ons de tent uit joeg. De volle boten vertrokken op tijd genoeg. We hadden een lange 
dag voor de boeg. Er was een boot die ons een sleeplijn aandroeg. Zo ontsnapte het 
gezelschap aan een boel gezwoeg. Sommige helden stelden hun smaakpapillen op 
de proef. Er is geen plek meer op dit papiertje voor meer ondeugende referensoes. 

Doeg. 

 

 

Aργω, Mετα, 1700, 531
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Verslagen Baksweekend

Het gedicht over de eerste dag van baksweekend van combinatie 1, ja dat is de titel

Het baksweekend was oh  zo groots
We verzamelden allen om half 10 op de loods
We laadden alle spullen langzaam aan boord
En wij allemaal hopen dat het een leuk baksweekend wordt

Op het begin wrikken was niet al te fijn
Maar gellukig zouden we binnenkort aan het zeilen zijn
Er stond ook geweldig harde wind
Dus iedereen stond erom te springen als een jong kind

Maar het komende nieuws was niet al te best
Dat nieuws had al onze hoop verpest
We waarnemen wind wat wantrouwend waait
Zo zijn al onze zeilplannen goed genaaid

Dus het nieuwe plan; roeien, met vier in de vlet
En de vermoeidheid maar groeien, maar ons transport was gered

Maar zo kon het niet voor altijd doorgaan
Want er stond tegenwind dus we konden het niet meer aan
Dus dan toch maar zeilen, maar ook dat ging niet goed
Want we lagen opeens in iemands tuin met onze voet

Maar ja een uur later was dat ook weer opgelost
En konden we eindelijk naar de slaapplek
En het heeft dus misschien wat moeite gekost
Maar zulk goede pasta is echt te gek

Dus zo ging de eerste dag weer voorbij
Uiteindelijk was toch iedereen blij
Want terwijl het misschien wat stressen was
Was het toch erg gezellig op het Weide A gras

Καλυψσω, 1659, 1524
Geschreven door Tomas
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Verslag van een winnaar
Geschreven door de heldhaftige bemmanigsleden van de Mεταμορφοσις, die het 

hoogste zijn geëindigd in hun leeftijdsklasse. 

Kaagcup 
De eerste dag van kaagcup begon met alle spullen die mee moesten de boot in te 
laden. Na een bepaalde tijd waren we klaar en werden we door de plof naar Van 
Schie gesleept. Daar aangekomen maakten we een lijntje naar de kant en legden 
daar alle spullen neer. In tegenstelling tot de eerdere jaren, gingen we achter de 
Sagara’s zitten in plaats van onze plek op het rechter grasveld. Toen we alle spullen 
naar het kampterrein hadden verplaatst, gingen we de tenten opzetten. Nadat de 
tenten waren opgezet en we wat vrije tijd hadden, gingen we nog even snel voor het 
avondeten zeilen en daarna aten we macaroni. De volgende ochtend werden we om 
8 uur wakker gemaakt door de staf en moesten we opstellen, naar de waterkant 
gaan om je tanden te poetsen en daarna (vooral voor de schouwen) snel ontbijten en 
je klaar maken om te gaan zeilen. De eerste schouwenwedstrijd begon om 10:00 en 
de tweede om 14:00. Gelukkig was het windkracht vier en gingen de wedstrijden 
lekker snel. s’ Avonds gingen we nog even moet de van Woesik’s en de Sagara’s 
oefenen met starten en een wedstrijd zeilen. De volgende dag was het weer dezelfde 
routine en zeilden we één lange wedstrijd, maar omdat het maar windkracht twee 
was werd de baan ingekort. Helaas voor de Meta moesten Floris, Ruben, Jesper en 
Pieter (Floris Breeuwer), waren ze al voorbij de boei waar de baan was ingekort en 
moesten ze een stuk verder door zeilen. Toen ze uiteindelijk gefinisht waren, was de 
kortste route naar Van Schie de rest van de baan uitzeilen, waardoor ze alsnog de 
hele baan hadden gezeild. Die avond werden we naar de prijsuitreiking gesleept om 
de prijzen op te halen die de Meta en de staff hadden gehaald. Toen we aan het 
verzamelen waren op botenhuis eiland konden we van een afstand horen: de eerste 
prijs van schouwen tot en met zeventien jaar gaat naar de Sxx (de Meta), de Meta 
begon direct naar de uitreiking te rennen en gelukkig waren wij (Floris, Ruben, 
Jesper en Pieter) net op tijd om de prijs op te halen. Daarnaast won de staff ook nog 
de eerste prijs in de vrije klasse en gingen we met twee prijzen terug naar het 
kampterrein. De dag erna konden we tot negen uur uitslapen en moesten we het 
kampterrein opbreken. De Os lieten we tot het laatste moment staan voor wat 
schaduw, wat erg verfrissend was, aangezien het 28 graden was. Helaas zat er een 
gat in de 531, waardoor de mensen in die boot de hele terugsleep de boot uit 
moesten hozen. Eenmaal aangekomen op de loods brachten we alle spullen weer 
terug naar hun plek en kregen we met dank aan de welpenstaf een waterijsje. Om 
17:30 gingen we opstellen en na de opstelling was kaagcup afgelopen en ging 
iedereen weer naar huis. 

Door: Ruben Hendrikx 



BREAKING NEWS 

De Paulus-Primeur-Pagina heeft weer een nieuwtje voor jullie! 
We hebben van anonieme bronnen gehoord dat Mohn de Jol weer 
bezig is met het produceren van een waanzinnig tv programma. 

Het moet het nieuwste van het nieuwste worden, denk 
temptation, denk love island, maar dan met een waanzinnige 

toevoeging: Disney! Het gerucht gaat dat een combinatie van 
passie en prinsessen komende zomer onze harten gaat smelten. 

Maar welke prinsessen doen hier aan mee? 
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Kampthema
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Kampthema

Facilier

Rapunzel Assepoester

Deze charismatische charlatan heeft zijn duistere verleden ver 
achter zich gelaten! Zijn doel als presentator is “voor iedere 

kikker een prinses vinden”. Sommigen zien hem nog steeds als een 
oplichter, maar volgens ons past hij helemaal thuis in de showbizz! 

Maak je klaar voor een prinses met pit! Ranpunzel is 
door een klein incidentje met haar grootmoeder pas een 
paar jaar geleden achter haar koninklijke status gekomen. 
Ze is hierdoor een beetje apart, maar harstikke capabel! 
Een tip: zorg wel dat je de koekenpannen uit haar buurt 

laat...

Iedereen houdt van een underdog story, en iedereen 
houdt dus ook van Assepoester! Ze was vroeger een 
arm dienstmeisje, maar ze is nu door haar harde werk 

on top of the world: Haar laatste project, de Versace 
Glass Slipper, breekt alle records, en ze is laatst 
voor de vijfde keer verkozen tot de beste huisvrouw 

van sprookjesland!
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Kampthema

Fiona
Voor deze serie komen er prinsesses van verre landen... 
Fiona kwam in de spotlight nadat ze door een gruwelijke 
oger ontvoerd was... Ze heeft weken moeten overleven 
in een stinkend moeras, maar haar hoor je niet mokken.

Een diehard dame dus!

Belle
Ze is een boekenworm en beestemtemmer, maar het 

mooiste aan deze Belle is haar persoonlijkheid (al mag 
haar uiterlijk er ook wezen), en dat is omdat ze niet op 
het oppervlak let. Heb je extreem veel rughaar? Heb je 
een scheef gebit? Zijn je nagels 7cm lang omdat je ze 
jaren niet hebt geknipt? Het maakt Belle niets uit!

Elsa
Laat je niet betoveren door deze dame! Elsa is 
bloedmooi, steenrijk, en heerst over een groot 

koninkrijk. Ze heeft een lieve zus, een aardige zwager en 
de coolste huisdieren die je je kunt voorstellen. 

Het klint als the perfect package, maar boys beware.... 
Deze chick is ijskoud!

Jasmine
Deze exotische schoonheid zal al je wensen in 

vervulling brengen! Sinds Alladin in de gevangenis zit is 
Jasmine een beetje alleen, en nu ze duizend én een nacht 
heeft zitten wachten is ze wel klaar voor wat nieuws. 
De vraag is alleen, wie kan deze gloedhete dame aan?
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Paklijst
• T-shirts
• Sokken 
• Ondergoed 
• Truien 
• Schoenen 
• Broeken 
• Pyjama 
• Korte broek
• Bikini/Zwembroek 
• Waterschoenen
• Slaapzak
• Matje 

• Plastic zak 

• Handdoek 

• Zaklamp

Sleep (2 dagen, 1 nacht)

• Tandenborstel
• Tandpasta 
• Deodorant
• Zonnebrandcrème 
• (Borstel)

Toilettas

• (Fotocamera)
• (Spelletjes) 
• (Tijdschriften)
• (Nagellak & remover)
• (Muggenspul)

Eventueel

• Trui
• Sjaal 
• Paulus shirt 
• Zonnebril
• Flesje water
•  Jas
• Zeil/regenbroek 
• Eten (Inclusief stalen broodtrommel)
• Drinken 
• Lekkers

Handbagage

• Lange mouwen shirtjes
• Korte mouwen shirtjes 
• Sokken
• Ondergoed 
• Truien
• Schoenen 
• Broeken 
• (extra) Pyjama 
• Teenslippers 
• Handdoeken 
• Theedoeken 
• Kampkleding

Kamp (14 dagen, 14 nachten)

• (extra) Tandenborstel
• Nagelvijl/knippertje 
• Zeep
• Shampoo 
• Zonnebrandcrème 
• (Prikweg)
• (Anti-muggenspul) 
• (Maandverband/tampons) 
• [Crèmespoeling]

Toilettas

• Plastic zakken
• Vuilniszakken
• Kaarten 
• Luchtbed
• (Extra luchtbed –stopje) 
• (Plaksetje)
• Kussen 
• Knuffel 
• Broekriem 
• Sjaal
• Geld voor de kampwinkel
• Adressen 
• Postzegels 
• Kaarten 
• Pennen 
• Papier 
• Knijpers

Overig
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Praktische Informatie
Bagage 
Voor de heensleep heb je spullen nodig voor 1 nachtje, zorg ervoor dat deze spullen niet bij de 
‘grote’ tassen terecht komen, want deze gaan mee met de vrachtwagen en niet met de boten. Pak 
dus een aparte sleeptas in, die niet teveel ruimte inneemt en waterdicht is, anders wordt het krap in 
de boot, vergeet ook niet om een matje en slaapzak mee te nemen. In deze Paulariteiten is ook een 
paklijst te vinden.  

Moet ik mijn bagage merken? 
Merk in ieder geval je uniform, handdoeken en tas en merk ze ook zodanig dat iedereen kan 
herkennen dat het jouw spullen zijn, bijvoorbeeld d.m.v innaaien van naam of initialen. Elk jaar blijft 
er een enorme hoeveelheid kleren over na kamp en deze verdwijnen na een aantal weken in de 
prullenbak en het zou toch zonde zijn als jouw lievelingstrui daartussen zit. Daarnaast is het niet 
handig om bagage waterdicht in te pakken d.m.v. het eromheen doen van een vuilniszak, deze 
kunnen namelijk voor vuilnis worden aangezien.  

Broodtrommel 
Net als vorig jaar willen wij aan alle junioren vragen om een broodtrommel mee te nemen naar 
grootkamp, zorg ervoor dat deze herkenbaar is als jouw broodtrommel zodat je hem niet kwijtraakt 
tijdens het kamp.  

Zonnebrand 
Wij merken dat niet iedereen zonnebrand bij zich heeft, hierom willen wij u vragen om er extra op te 
letten dat uw zoon of dochter zonnebrand mee neemt op kamp. Wij zullen er vervolgens met de staf 
strenger op toezien dat de junioren zich ook echt insmeren. Het is ook zeer aan te raden om iets van 
een petje of zonneklep mee te geven aan uw zoon of dochter.  

Zakgeld 
Tijdens grootkamp hebben wij een eigen kampwinkel waarin fris, snoep en hartige snacks te 
verkrijgen zijn. Uit voorgaande jaren is gebleven dat €25,- (graag ook muntgeld!!) voldoende is voor 2 
weken. Zorg ervoor dat het geld goed opgeborgen zit en niet los rondzwerft in de tas van uw zoon of 
dochter.  
TIP: geef de helft van het geld pas op ouderdag, dan is de kans kleiner dat het kwijtraakt. 

EHBO 
Als uw zoon of dochter medicijnen gebruikt of last heeft van allergieën willen wij u vragen dit door te 
geven aan Lucie, die de EHBO voor zijn rekening neemt. Ook zaken als het gebruik van lenzen zijn 
hier van belang. De informatie wordt logischerwijs vertrouwelijk behandeld. Lucie is voor vragen te 
bereiken via lucie@paulusgroep.net 

Noodgevallen 
In noodgevallen zijn wij te bereiken via een mobiele telefoon. Er zal niet altijd direct opgenomen 
worden aangezien wij druk zijn met programma en dus de telefoon niet altijd bij de hand hebben, u 
kunt dan een bericht achterlaten op de voicemail en u zal zo snel mogelijk teruggebeld worden.  
Dit is alleen voor noodgevallen. 

Mette: 06-23497654 
Lucie: 06-20870431 

Mocht er tijdens het kamp onverhoopt iets met uw zoon of dochter gebeuren dan bellen wij in 
principe uw huisnummer. Bent u op vakantie dan kunt u uw mobiele telefoonnummer of een ander 
contactnummer bij ons melden.  
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Praktische Informatie
Ouderdag 
Op zondag 28 juli kunnen alle ouders, broer, zussen en anderen langskomen op onze ouderdag. Deze 
is dit jaar van 11:00 tot 14:30 uur. Verderop vind u meer informatie over de ouderdag! 

Verzekeringen 
Wij bezitten geen bagageverzekering voor persoonlijke bagage. Voor degene die toch hiervoor een 
verzekering willen afsluiten, adviseren wij om dit individueel te doen. Houdt u er rekening mee dat 
verlies van geld meestal niet meeverzekerd is.  

Programma na grootkamp 
Na kamp moet er natuurlijk ook een hoop opgeruimd worden. Vele handen maken licht werkt, 
daarom verwachten we op maandag 5 augustus om 12:00 uur alle leden op de loods om deze klus 
gezamenlijk te klaren. Praktisch en gezellig! 
Mocht uw zoon of dochter niet kunnen dan vragen hen om zich af te melden bij Mette. 

De eerste zeilzondag na de vakantie is op zondag 1 september om 09:30 uur.  
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Praktische Informatie
Informatie ouderdag 
Op zondag 28 juli zijn alle ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s, vriendjes, vriendinnetjes, noem het 
maar op, om 11:00 uur welkom op ons kampterrein op eiland de Zegge.  
Ook dit jaar staan we weer op een eiland en is het kampterrein dus niet direct met de auto te 
bereiken. We zullen rond 10:45 uur in de jachthaven van Zeewolde bij het Raadhuis plein zijn om alle 
ouders op te halen. We slepen het liefst maar één keer dus we willen jullie vragen om op tijd in de 
haven te staan. 

Op de ouderdag zullen de junioren sketches opvoeren, kan er gezeild worden op de Randmeren bij 
Zeewolde en zullen we met z’n allen lunchen. Als u of uw kinderen willen zwemmen is het aan te 
raden om zwemspullen mee te nemen, daarnaast is het op de Paulus verplicht om zwemschoenen te 
dragen tijdens het zwemmen.  
Uit ervaring weten we dat onze leden erg blij worden als er schone kleren/handdoeken en wat 
lekkers mee genomen wordt voor hun. U kunt eventueel ook een kampeerstoeltje of kleedje 
meenemen om op te zitten tijdens de sketches en lunch.  

Voor de staf is het koken op ouderdag niet gemakkelijk, maar gelukkig hebben we een zeer 
succesvolle traditie dat we alle ouders vragen om een lunchgerecht mee te brengen naar de 
ouderdag, zodat we een groot buffet kunnen creëren waar we met z’n allen van kunnen smullen. Wij 
zullen voor de koffie, thee en limonade zorgen, als u wat anders wil drinken kunt u dat zelf 
meenemen.  

Er is een mogelijkheid om het meegebrachte eten op te warmen, maar u moet dat even overleggen 
met de staf ivm veiligheid omtrent het gebruik van de gaspitten. Daarnaast beschikken wij alleen 
over gaspitten, dus GEEN oven, magnetron, broodrooster, etc.  
Omdat wij niet genoeg bestek hebben, vragen wij u om zelf voor bord, mok en bestek te zorgen.  

Helaas komt er ook weer een einde aan de ouderdag, om 15:00 uur zullen wij dan ook terugslepen 
naar de jachthaven van Zeewolde.  

Route en parkeren 

We verzamelen om 10:45 uur bij het raadhuisplein in Zeewolde. Er zijn een aantal parkeergeleden in 
de buurt waar je gratis of tegen betaling kan parkeren. En vervolgens kan je te voet naar het plein 
komen. Wij zullen jullie daar ophalen met de boten en circa 10 minuten slepen naar de kamplocatie.  

 

Nog even alles op een rijtje: 
Meenemen: 

- Eten en drinken (non-alcoholisch) 
- Bord, mok en bestek 
- Schone kleren en wat lekkers (fruit bijvoorbeeld) voor uw kind(eren) 
- Evt. zwemspullen (incl. zwemschoenen) 
- Evt. campingstoeltjes of picknickkleed 

 

Wij hopen jullie allemaal te zien op onze ouderdag!! 
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 THE 

Paulariteiten 
‘’Argo it’s a lifestyle’’ EXCLUSIVE NEWS TODAY 

John de Mol strikes again 

De zomer is weer begonnen en John 
de Mol komt met een zomer-special 
alleen deze zomer zullen de 
gebruikelijke drie mannen aan tafel 
zitten, deze zomer wordt grootser, 
meeslepender en geweldiger dan 
ooit, deze drie mannen zullen met u 
de actualiteit in en rondom het 
grootkamp bespreken. Dit met hun 
ongefilterde humor en satire. Er 
zullen drie uitzendingen zijn live op 
locatie met als speciale gast: Jan 
Boskamp, deze oud-Feyenoordspeler 
is als gast onmisbaar voor de groep. 
Vaste momenten van de 
uitzendingen zullen uiteraard 
terugkomen zoals de TOTO en het 
zeilmoment van de week. John de 
Mol verwacht hiermee de grootste 
klapper in zijn carrière te slaan. 
 
 
 

    

Paulus Inside 
nieuw programma 
Talpa. 

De deelnemende teams zullen flink onder het vergrootglas genomen worden en 
zullen ook zeker bekritiseerd worden. Speciale punten in de uitzendingen zijn 
zowaar ook al bekendgemaakt namelijk: de heensleep, ouderdag en het eindspel 
zullen grote diepgaande analyses oproepen, niemand is veilig voor deze vier 
kritische analisten.  
 
Renée van de Gijp (links) met zijn schaterlach, en zijn vlijmscherpe comments 
onder Insta-posts is hij onmisbaar voor deze show en dus ook voor de Paulus 
Inside zomer-special.  
 
De vaste presentator Wilfred Genee is al jaren de drijvende kracht achter het 
succes van het programma. Als geen ander sluit hij items naadloos aan elkaar en 
struint het internet af voor de leukste filmpjes. 
 
Johan Derksen mag dan niet de frivoolste voetbalcarrière gehad hebben. Hij is wel 
op de hoogte van zo’n beetje alles. Op elk gebied is hij expert en heeft hij het 
laatste woord. 
 
De vrolijke belg Jan Boskamp heeft deze zomer ook vrij gehouden om als vaste 
gast te verschijnen in dit weergaloze gezelschap. 
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Baksthema’s
DE 531 PRESENTEERT:

Dit verhaal gebeurt in een andere dimensie waar Murron en
Daniel samen zeuntje zijn. Daar zijn ze op een normale zeilzondag
rustig zeuntjes aan het zijn, maar opeens verschijnen er twee
volwassen versies van hun, die hun alles uitleggen:

Eenmaal volwassen waren de twee snel rijk geworden, en ze
hadden allebij geïnvesteerd in tijdreizen. Om het te testen waren
ze dus teruggekomen naar hun Paulus-tijden, maar hun machine
was kapotgegaan. Ze moeten dus een oplossing vinden, zonder
dat de oudere Murron en Daniel gezien worden.

Gaat het hun lukken om terug naar hun tijd te komen? Hebben ze
de hulp nodig van iemand, en kunen ze op diegene vertrouwen?
Nog belangrijker: worden ze gezien?

STARRING:

murron als volwassen murron
daniel als volwassen daniel

guido als jonge daniel
rosan als jonge murron

---
annika als gekke tijdprofessor

COMING
soon...
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Baksthema’s
Μεταμορψοσις: 

 Buurman en Buurman moeten verhuizen 

 Buurman en buurman zijn twee buren die goed met elkaar bevriend 
zijn, maar omdat ze geen werk hebben, hebben ze ook geen geld. 
Daarom moeten ze van de huisbaas hun huis uit gaan en een nieuwe 
locatie vinden. Na even denken komen ze erachter: een tent op een 
weiland. Veel ruimte voor megalomane projecten en een nieuw huis. 
Alleen…. Waar? Het antwoord vinden ze bij de Paulus. Zij gaan op 
kamp bij een boer voor twee weken en kunnen helpen bij het 
bouwen. Dus pak je petje en je boormachine en help mee!  

 

 

Rollen: 

Een verteller 

een hardwerkend 

Buurman             en               Buurman                              Pauluslid 
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Baksthema’s
Δορον/1659

Voorkampkrant 2019 
 
1659 
SpongeBob Squarepants 
 
Rutger: Octo Tentakel 
 
Octo is altijd knorrig maar speelt graag op zijn klarinet en hij vind het maar niks 
dat hij tussen SpongeBob en Patrick woont omdat zij vaak voor overlast zorgen. 
Hij werkt voor Meneer Krabs in de oceaan verzie van de Mc Donalds, de 
Krokante Krab 
 
Tijn: SpongeBob Squarepants  
 
SpongeBob is heel vaak vrolijk en gaat heel graag om met Patrick. Op de een of 
andere manier kan hij zijn neus gebruiken als een fluit. Hij woont samen met 
Gerrit in een ananas diep in de zee die ooit overboord is geslagen van een 
schip. Ook werkt hij net zoals Octo in de Krokante Krab. 
 
Maarten: Patrick Ster 
 
Patrick en SpongeBob gaan net zo goed samen als slagroom en cake. Ze 
veroorzaken vaak overlast vlak voor het huis van Octo, die dat niet waardeert. 
Patrick is olie dom en weet nooit wat er gebeurd in de oceaan omdat hij onder 
een rots woont. En net zoals Octo en SpongeBob werkt ook hij in de Krokante 
Krab. 
 
Jens: Plankton 
 
Plankton is dat kleine groene wezen dat altijd plannen zit te smeden om het 
geheime recept te stelen van meneer Krabs. Maar dat lukt hem nooit. Daarom 
zit hij nu een plan te maken dat deze keer niet tegen Meneer Krabs en zijn 
restaurant is. Wat dat plan is zien jullie nog wel. Hij woont samen met Karin in 
een emmer tegenover de Krokante Krab zodat hij het restaurant altijd kan 
bespioneren.   
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Baksthema’s
Ηλιανθος/1700

De Teletubbies 

Het zonnetje lacht, de lucht is blauw, Teletubbies, kom maar gauw! 

Dit jaar gaan de Teletubbies op vakantie en komen van alles tegen op hun reis. 

En jullie moeten hun gaan helpen door hun reis heen. Iedereen gaat mee Tinky Winky (Olaf),  

Dipsy (Tosti), Lala (Carlijn) en Po (Maria). Wij hebben er al heel veel zin in en jullie? 

Nu is het tijd om dag te zeggen. 

Dag dag! 

Xxx 1700 
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Baksthema’s
Καλυψσω

 
Bert, Ernie, Pino, Ieniemienie en Elmo zijn samen op vakantie geweest naar 
Rusland. Maar op weg terug naar de Sesamstraat zijn ze de weg helemaal 
kwijt geraakt! Ze zullen nu op zoek moeten naar een weg terug naar de 
Sesamstraat. Welke bizarre radicale avonturen zullen ze meemaken 
onderweg naar huis. En zullen ze ooit hun weg terug vinden naar de 
Sesamstraat??? 

 
 

Zie dit volgende week in de volgende aflevering van Sesamstraat! 
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Baksthema’s
Αμφιελισσα/1524

DE 1524 PRESENTEERT

HEEL  HOLLAND BAKT      !!                                                                                                   
Met Robert als Roober Beckhoven ( Jurylid) 
Met Phyllis als Hanneke Koekenbakker ( kandidaat) 
Met Max als Ahmed Deeg ( kandidaat) 
Met Bregje als Martine Bijl ( presentatrice) 
 
 
Mogen de beste winnen.... of wacht nee toch niet... Of toch wel? 
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RECEPERDEPEPERT

We beginnen natuurlijk weer met ons authentieke rijstrecept 😱 je gooit die rijst in die  
water en klaar is kees. niet meer naar omkijken gewoon lkkr laten aanbranden :) Je vuur 
moet heet genoeg zijn om te flexen op Satan en roeren is vet overrated dus gwn niet 
doen :D Wanneer je ogen beginnen te tranen door de rookwolk die uit de pan komt 
zetten weet je dat je goed zit: dat betekent dat mensen als ze het proeven ook gaan 
huilen: van geluk natuurlijk! 

Dag smulpapi’s! Guess who’s back in town… Heel Paulus Walgt! Vandaag nemen we een duik in 
de geschiedenis om een van onze uitblinkers te analyseren. Dit gerecht is heel vaak gemaakt, 
maar het was nooit zo speciaal als een paar jaar geleden! We hebben het natuurlijk over Chilli 
con Kots!!!!!!!

Elk gerecht heeft zo zijn simpele kantjes, en bij deze zijn het de boontjes en de 
vleesjes. Een beetje opbakken kan niet misgaan, chill toch?! Nee!! KAPOT SAAI dus 
daarom 1 kilotje zout yeah genieten voor die organen they love it (wel af te raden als je 
je nier nog kwijt wilde op marktplaats). De bonen zelf hebben ook een extra functie, ze 
brengen namelijk de doorstroom in je darmen op gang en reinigen daarmee je lichaam, 
awesome!! (Fun fact: wist je dat we door dit ingrediënt het hudo gat altijd een metertje 
dieper graven??)

Als je al ons advies goed hebt opgevolgd, kom je straks in aanraking met een life changing experience…. Nog 
nooit heb je iets gegeten waarin zoveel smaken voorkomen: door de liters chilisaus kan je nog net die bour-
gondische smaak van het kool de rijst proeven, het orkest van texturen is nog diverser dan Baudet’s grootste 
nachtmerrie en de geur: GOdeLiJK

De Paulus Zeeverkenners scoutinggroep is niet aansprakelijk voor enige medische klachten die ontstaan vanwege dit recept. Symptomen zoals hoofdpijn, misselijkheid, 
braakverschijnselen, constipatie, dunne waterige en constante ontlasting, het ophoesten van bloed, het dichtslibben van uw aderen en het ophoesten van uw darmkanaal 

kunnen allemaal voorkomen en vallen onder uw eigen risico. De psychische schade die u hieraan kan oplopen is al helemaal uw eigen probleem. Sterkte!

Het is geen chili con carne zonder dat sappige sausje: dit spul brengt net als de uit-
spraak van onze favo blonde boi alles mooi samen: we willen dus MEER, MEER, MEER! 
Je zou denken een fles is genoeg, maar ja je zit ook bij scouting nederland, dus denken 
kan je niet zo goed! (OOWOWJFOWOWO) Je moet dit spul gieten alsof je leven ervan 
afhangt: 2 flessen? nog lang niet genoeg! Met een stuk of 5 kom je in de buurt, maar nog 
meer kan geen kwaad: het moet smaken alsof de messias hoogstpersoonlijk een leger 
engelen heeft aangestuurd om een zondvloed aan plas op je tong los te laten. Buen 
Despacito!!

Geniet ervan lekkerbekkies, we zien jullie in de volgende!



Puzzelpagina
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Foto’s Kaagup
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Nawoord
Door de redactie

Lieve lezers,

Nu Temptation, Ex on the beach en Love island weer voorbij zijn vonden wij het 
belangrijk om toch jullie (of toch vooral onze) verslaving te voeden 
#stafsistahs. Hierdoor hebben we ons prachtige thema gekozen: the Disney Dates! 
We hebben hier extreem veel zin in, en wij hopen jullie ook. Wij zijn in ieder geval 
voorbereid op twee weken lang prinsessen en parties, dansen en drama, en vooral 
theekransjes en twerksessies! De Disney magie heeft ons al betoverd en jullie zullen 
deze ook niet kunnen weerstaan.

We hopen op een lekker weertje (maar niet té, vorig jaar was een beeetje 
heftig), goede humeurtjes en vooral veel avonturen! Jullie zijn ook erg welkom om na 
kamp een flink aantal memes te maken zodat we lang kunnen 
nagenieten, het is namelijk altijd zo leeg en eenzaam na kamp... 
Mixtapes zijn ook welkom ;)

Uiteindelijk hopen we nog het meest dat jullie dit looove adventure als echte prinsen 
zullen doorstaan. Mooie kleding, goed gedrag, een beetje extra de staf helpen met de 
afwas (en geen ruzie maken stelletje barbaren), het mag allemaal. Jullie hebben al een 
mooi opzetje gemaakt: we willen jullie allemaal, en Mette, Tomas, Ruben en Casper in 
het bijzonder bedanken voor hun bijdrage aan deze Paulariteiten.

Nog een paar inspirerende woorden van Sofie: 
“Je hebt pas écht gewonnen, als iedereen het leuk heeft gehad” - S.N. Rogmans, 2019. 

En deze: 
“Neem allemaal je zonnebrand mee” - S.N. Rogmans, 2019.

Dat was het!

Ps: Nog een kleine hint voor de diehards:

NENPDIELLJEEEWIDPNETNEDSNLLELEEJATEEEPDDEEDADIWDTELNSD-
MNSNTTSIWMENILLLSIJDEEINDEISSAAWEINHISNSDAEEELIPETSIIESWEEE-
NEIWDMIAPLEDEAETSDEMISIHAELEEEEMSELDILLMESSDSTNEEWSIEIN-
LEEDESEHMMEIEENPNTIPEEEDDANIESIA 
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Met enorme dank aan Fleur en

Voor het printen


