De Gezètte Baron
’t blinkendj blaedje
Donderdig 25 augustus 2022

Le goojemiddig KVW-ers,
Ich bön 'nne echte gelöksvogel, want ich mocht
same mèt de Baron gaon golve bie Picobello
gistere. As ich den zeen waat väör 'n zooitje Sillit
en Steve d'r van höbbe gemaaktj bön ich blie det
ich neet thoes woor. De diamantj weg, de
stofzuuger weg… Le Panique!
Gelökkig höbbe de kinjer os zoea good geholpe
en de stofzuuger en diamantj truk gevonje! Allein
dae diamantj, dae kriege wae echt noets miër
alik väör mörge... Ich gaon mich noe mer gauw
oet de naat wèrke om in idder geval dae liest
oppe tied aaf te kriege, ouch al betwiefel ich of
wae mörge 'n fiëstje kènne gaeve…
Le haije wah, Jacques

Wisj gae det?
* Wisj gae det ''baron'' ouch waal deftig
persoean beteikentj?
* Wisj gae det de Baron elk jaor op
vakantie geit bie camping Picobello?
* Wisj gae det de Baron femilie is van 't
thema in 2002 (Koning Goedhart van
Beveland & Ridders)?

Möpkes
*Waat gebaordj d'r mèt 'nne diamantj asse dae in 't water liks?
Dae waerdj naat.

*Steve Herk mailtj nao 'nne angere tuinman: ''Beste tuinman, ich
wil miene haof gaon opsjoeane mer ich höb nogal meute mèt 't
versjil zeen tösse 't onkroed en de echte plantjes. Waat mot ich
noe doon?
Tuinman: ''Ich zooj zigke trek alles d'r oet, as 't weer truuk
kumptj is 't onkroed.''

Berichte vanne wichter
Hallo allemaol,

w

Vandaag werde we wakker op het patronaat noa ein heerlijk ontbijtje zeen we nao
roetsjbaan gegoon, det waas wuper leuk!! We hebbe kei veul zin in het feestje
vanovondj, wee goon er nog ein kei leuke dagen van maken! 
Kussjes Tess Britt Lance Lenn 

Ha,we zeen Fayèn en Britt en Gwen Mylène en sjors nine en mies
en lot joline wea vinj t jammer det t murge al is aafgeloape wea
wille nog langer door met kvw wea hubbe noe al zin in volgend joar
wea zeen noe robin en juul hun hoar mooi aam t maken wea zeen
biej kirkwlkesberg en hubbe in de modser gespeelt
Robin en juul zeen de leukste leiding sjors vinjt tomas en tijn
stomme jongens mer aig best leuk wea goan noe verder dus doei
kussjes groetjes 5/6B leukste groep

Ha kvw'ers wae gaon de huisjes
volgen, ich vinj de spelletjes oug super
leuk, en wae gaon dalijk verder de
speurtocht loupe en wae höbbe d'r
ontzettend väöl zin in!
Groetjes,
Fleur 3/ 4 A

Ha kvw'ers wae höbbe vandaag
balletjes bingo gedaon, dalijk gaon
we blikken omgooien. En ich vinj
kvw hiël erg leuk, van mich moog
het 2 waeke doore.
Groetjes Joy en Ranke 3/4B

Ha kvw'ers ich vinj de toch heel erg leuk. Wae höbbe net
balletjes bingo gedaon en gaon zo nog miër leuke spellen
doon. En Tuur is de leukste leiding en Noud de saaiste.
Groetjes Charlotte 3/4B

Ik vind kvw heel leuk, Vinnie
5/6 A
Ha kvw'ers, ich vinj kvw hiël leuk
omdet wae hele leuke spelletjes
doon en omdet wae met vriendjes
en vriendinnetjes bie ein zeen.
Groetjes Liza en Marit en Glenn
3/4C

We hebben een plan om de boeven te vangen in het bos als lokaas
gebruiken we de diamanten een kuil als val dan laten we een net
vallen en dan stoppen we ze in de cel en dan doen we de deur dicht en
dan gaan we ze met sproeiers helemaal nat spuiten. Groetjes van
3/4C en we hebben een hartstikke leuke dag.

WIEZE LAEVESLES
gank noeit in ein roeien mierennest
zitte. Oet ervaring van Emily.
Groetjes Bo en Suus, 7/8 A

Hoi wij zijn vandaag in het bos en
we hebben een leuk parkour
gedaan en stormbaan gedaan,
groetjes Sanne, 6/7

Hoi kinjer van Roggel! Wea vonje 't leuk om teage Roggel te survivallen. Ondanks det wea dr
natuurlijk oet gaon komme als winnaarss. Toch is t sjoën det wea gezelliger zeen en de leukste
leiding hebbe gekreage. Zelfs dörpsverroajers höbbe we dr biej zitte 
Groetjess KVW Heibloem

Galerie Baeredonck

Keurige codes

Kèntj gae 't laeze?

-ur

st=b e=o

re=mor

kr=h

l=e +t

De Baron heeft morgen feest!

Neet te vergaete
* 'T krentje is digitaal te vinje oppe site www.kvwroggel.nl en
www.roggelsketeerke.
* Wae zeen de hiël waek bereikbaar inne voetbalkantien en s'aoves
vanaaf 19:00 oor in 't sjor via 763797.
* QR code kèntj gae scanne via de camera vanne telefoon.
* mörge startj de optocht om 18:30 oor (gewijzigdje tied). De leiding
gaeftj door om welke tied de kinjer op 't sjoealplein motte zeen.
* Vanwaege de waersväörspellingen wille wae uch vraoge eur kindj
edere daag zjwumkleijer en genog aete en drinke mèt te gaeve.
Vergaet ouch neet om good in te smaere en te controlere op teke.

Baer zien waer
Mörge waerdj 't
rondj de 25 grade, mèt kans
op druppels!

