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(NON)MUZIEK 
Op verzoek van velen zouden wij willen vragen of K van 
Dutmella niet meer wil zingen in de tent. Dit in verband 
met geluidsoverlast. Zij moet nog hard oefenen voordat 
zij auditie kan doen als 4e K (voor K3). 
Ook zijn er scouts die afgelopen nacht moeite hadden 
om in slaap te vallen, door de harde beats van de 
muziek. Helaas heeft de kampkrant niet kunnen 
ontdekken waar deze muziek vandaan kwam.  

 POLL VAN DE DAG 
We hebben een mooie top 3 te pakken van de 
knapste scout van de RSW. 
3. Henk de Gans 
2. Maarten 
1. Fleur 
Helaas kunnen we niet met zekerheid zeggen 
of dit ook echt zo is. Het handschrift van de 
namen lijkt per persoon wel erg veel op 
elkaar. Of spreken we hier van een stille 
aanbidder? 

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 MARTIN GARRIKS 

Wanneer? Zaterdagavond, wanneer de scouts hun avondspel spelen. Inschrijven kan door deze strook in 

te leveren met je naam erop. 

……………………………(leiding) van scouting ……………………. wil graag een Meet en Greet met Martin Garriks 

 

 

KORT NIEUWS 
Juul van scouting Stratum heeft haar tas toch 
teruggevonden. Sanne van de little pony’s heeft in een 
natte slaapzak moeten slapen omdat ze deze buiten 
heeft laten liggen. Er is een meidenpatrouille die het 
WC-papier vergeten is. Restjes kan je inleveren bij 
subkamp Oranje, (maar ik weet niet meer welke patrouille) 

NIEUWE POLL VAN DE DAG 
De redactie van de kampkrant is nog steeds 
omkoopbaar voor Bonuspunten. De vraag van 
vandaag: 
WIE IS DE TOFSTE KAMPSTAF? (1 naam) 
Lever je blauwe kaartje in.  
Groeten van Maarten, Wilbert en Ineke 

NOG EEN OPROEP 
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! 

WAT KOMT ER DE VOLGENDE KEER IN DE KRANT? 
Wij krijgen al veel liefdesverzoeken. Maar dat kan 
nog beter. De volgende editie van de krant zal zich 
wijden aan de vele liefdesverzoeken. Dus: ben je 
verliefd en wil je dit delen? Of zoek je een 
vriend(in) met begrip voor jouw scouting-
activiteiten, Heeft jouw beste vriend(in) verdriet 
omdat het net uit is? Doe zelf een ultieme poging 
om je verkering nieuw leven in te blazen! 
Bijvoorbeeld: Meisje J. is een geheime relatie 
begonnen met jongen S. Dit wist Isabel te melden. 
 

MEET EN GREET MET ENZO KNOL 
De meet en Greet met Enzo Knol is gewonnen door 
Jonathan van scouting Doornakkers. Jonathan was super 
blij met zijn nominatie en heeft wel een half uur met 
Enzo gesproken. Helaas is hij vergeten een handtekening 
te vragen.  

 

LUUK VAN  SCOUTING WIELEWAAL HEEFT 100 
BONUSPUNTEN VERDIEND. DE KOFFIE WAS 
ERRUG LEKKER VANOCHTEND!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Alleen naar de RSW 
 
Oh ik loop er op de vlakte waar het allemaal begon 
En ik pak een beer ranja, bij de ondergaande zon 
En ik heb hier wel genoten, het thema was het waard 
Maar ik weet niet, strikt genomen, verlies je vaker dan je wint 
Verlies je vaker dan je wint 
 
Nu moet ik koken, knopen, en het valt niet mee 
Want onze groep zit nu weer op de RSW 
We zijn nu hier op de vlakte en we dingen weer mee 
Veel gedoe voor een mooie trofee 
 
Ja ik moet een hike gaan lopen met m’n ziel onder de arm 
Tussen al die blije kinders, waar is hier de nooduitgang 
Alles is wel naar de klote, wat heb jij me aangedaan 
En nu sta ik al te janken bij het horen van de stand 
Wat heb jij mij aangedaan… Oh 
 
Nu moet ik koken, knopen, lopen, en het valt niet mee 
Want onze groep zit weer op de RSW 
Wij zijn hier op de vlakte en we dingen weer mee 
 Veel gedoe voor die mooie trofee 
 
‘T is een duidelijke zaak 
Verlies je vaker dan je wint 
Verlies je vaker dan je wint 
 
 
 

SPIONNEN GESIGNALEERD 
Hoewel het scoutingterrein van de RSW op 
een strikt geheime is gehouden, wisten 
afgelopen nacht twee spionnen toch door 
te dringen tot het terrein waar de tenten 
staan. Wij hebben ze op de foto weten vast 
te leggen. Wie kent deze mensen?  

 

INSTAGRAM 
Op de RSW zijn ook scouts die te volgen zijn via 
Instagram. Denk bijvoorbeeld aan  
Anneloes.v.o   xmarlou.xo xxd.aphne   
Niels.dehaas Vera_dance 
Follow them!!!!! 
 

TOEKOMSTBOOM EN MAILBOOM 
Wist je dat de Eksters van subkamp rood , Ploeg 24 
een leuke mailboom hebben, waar je allemaal leuke 
dingen in kunt hangen? Ons is alleen niet duidelijk 
wat de Eksters leuke dingen vinden. Glinsterende 
sieraden? Tekeningen? Blaadjes voor de boom? 
Eksters, laat het ons weten! 


