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WAT FIJN, MAARTEN! 
Maarten Leemans van Scouting Burgemeester 
Welschen  was zijn slaapzak kwijt, maar heeft 
deze gelukkig weer terug gevonden. Het zou 
anders wel erg koud zijn geweest, vannacht! 

DE RSW IS WEER BEGONNEN! 
De Regionale Scouting Wedstrijden zijn weer 
begonnen. Dit keer staat de wedstrijden in het 
teken van de Toekomstboom. Een 
toekomstboom is een boom die nooit mag 
worden omgezaagd. Je herkent ze aan een 
blauwe stip!  

De RSW is niet alleen een leuk weekend voor Scouts. Ook scoutsleiding kunnen een leuk weekend tegemoet 

zien. Dus scoutsleiding: Schrijf je in voor een  

MEET EN GREET MET ENZO KNOL 

Wanneer? Zaterdagochtend, wanneer de scouts hun hike lopen. Inschrijven kan door deze strook in te 

leveren met je naam erop. 

……………………………(leiding) van scouting ……………………. wil graag een Meet en Greet met Enzo Knol 

 

 

HET IS EEN WEDSTRIJD! 
De resultaten zijn er a: op Subkamp Rood zijn 
tekenen van verbroedering tussen de verschillende 
scoutinggroepen gesignaleerd. De Panters van 
Scouting Burgemeester Welschen wordt 
waarschijnlijk dikke vrienden met hun buren, 
Rudyard Kipling 2. Denk eraan, scouts: het is wel 
een wedstrijd! 
 

 

VERTEL HET ONS! 
Nieuws moet in de krant. Vertel ons wat  er 
gebeurt, en je leest het later terug in de krant. 
Je herkent de journalisten aan de gele das. Wij 
lopen vaak rond op het terrein.  Of je komt 
naar de tent.  Wij zijn ook dol op roddels. Als 
je een roddel wil vertellen, willen we wel 
weten hoe je heet, want we moeten natuurlijk 
kunnen controleren of het waar is.  
Nieuws kan je ook mailen naar 
kampkrant@rsweindhoven.nl 

HARINGEN!!!! 
Er zijn 3 meisjes die rondlopen en haringen van 
andermans tenten losmaken. Dit wordt gemeld door 
scouting Wielewaal. Misschien zijn dit wel de scouts die 
hun haringen vergeten zijn. Als iemand nog haringen 
over heeft, dan mag je ze brengen naar Subkamp Blauw. 

LEIDING DIE NIET LUISTEREN WIL 
Moet maar voelen…. Dan komt je auto tot de 
assen in de modder te zitten, hahahahahaha 

 

 

ZIJN DIT DE KNAPSTE SCOUTS? 
Vul onze poll in, en lees morgen de uitslag. 
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