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- ADVERTENTIE - 
 

TANTE TEBBIE TAPE 
Goedgekeurd door tante Tebbie 

€ 5,99 
 

Alleen per mail te bestellen bij de scoutshop 

 DE TOFSTE LEIDING 
Helaas, het mocht niet zo zijn. De mensen van de 
kampkrant hadden gehoopt dat zij genomineerd 
zouden worden als tofste leiding. Maar toen zij 
zagen door welke leiding zij verslagen zijn, was het 
leed niet zo groot. De winnaars zijn dan ook 
moeilijk te overtreffen. Hierbij het overzicht 
3. Nikki 
2. Femke 
1.De leiding van subkamp BLAUW 
Zij zijn pittig lekker en niet lelijk 

HIKE VAN DIT JAAR: MOEILIJK EN VOL RAADSELS! 
De hike dit jaar zat vol uitdagende vragen. Enkele  
antwoorden hebben wij bij de leiding weten te 
ontlokken.  
Op de vraag: “was het inderdaad de bedoeling dat de 
hike 3 minuten na vertrek weer op het kampterrein 
terug was?” Is het antwoord: “Nee”. 
Op de vraag: “Waarom moest Willen van tent 32 wel 7x 
plassen tijdens de hike?” moeten wij helaas het 
antwoord nog schuldig blijven. Het kan komen doordat 
Willem een zwakke blaas heeft, maar misschien heeft hij 
gewoon (te) veel gedronken de avond vóór de hike. Dit 
zullen we nooit weten. 
Op de vraag:”Waarom liepen de verkenners van groep 
74 de hele tijd rondjes?”is het antwoord: “omdat zij de 
natuur op die plekken zo interessant vonden dat zij deze 
extra wilden bewonderen en er nog een keer langs 
wilden lopen.” 

 

EN HET BLEEF NOG LANG ONRUSTIG OP HET 
LEIDINGKAMP 
In de editie van Zaterdagmiddag konden jullie je 
leiding nomineren voor een Meet en Greet met 
niemand minder dan Martin Garriks. De nummer 1 
DJ van de wereld had toegezegd dat hij de 
leidingavond tot een onvergetelijke ervaring zou 
maken. Dat is gelukt. Jasper van scouting Angelo 
Roncalli had de meet een Greet gewonnen. De 
hele avond drentelde Jasper vol spanning rond het 
kamvuur. En hoewel Martin pas laat op het terrein 
kwam (hij had eerst een ander optreden), hebben 
de twee elkaar de hand geschud en wel 10 
minuten met elkaar gesproken. Helaas is ook 
Jasper vergeten een handtekening te vragen. Na 
vertrek van Martin bleef het nog lang onrustig op 
het leidingkamp. 

 OOK ONRUSTIGE NACHT OP DE SUBKAMPEN 
In sommige tenten was het een komen en gaan 
van scouts. Er zijn namelijk een paar kinderen 
gesignaleerd die praten en/of slaapwandelen. Of 
zou er sprake zijn van spionage? In elk geval doen 
de scouting-buren van Thomas van Wit 75 er goed 
aan hun tent ’s nachts goed dicht te ritsen. 
Thomas wandelt in zijn slaap. Jasper van de SBW 
alleen  maar. Dus patrouilleleden: oordopjes mee! 
En Kacper van scouting Doornakkers is betrapt op 
gluren bij de buren. Maar misschien was hij aan 
het dagwandelen?  
 

DANK! 
Speciaal woord van dank voor onze vrijwillige correspondenten. De blauwe briefjes waren fantastisch om te lezen. 
Een speciaal woord van dank voor onze grootleveranciers Kacper en Teun. 
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NIELS MAG KIEZEN 
Er zijn drie meiden die zich aangemeld hebben 
met het verzoek een date te regelen met Niels 
van scouting Dutmella. Fleur van SBW Impeesa, 
Ayla en Rowena, beiden van scouting Stratum, 
vechten om de er om als eerste op stap te 
mogen met Niels. Ons advies aan Niels: laat die 
meiden dat lekker zelf uitvechten! Laat je ons 
even weten hoe je het hebt opgelost, Niels? 
kampkrant@rsweindhoven 

THEMA  VOLGEND JAAR AL BEKEND? 
Sommige scouts wisten ons te 
melden dat het thema voor volgend 
jaar al bekend is. Misschien is het 
thema schoenmode. In elk geval zijn 
Quint van de SBW en Leon Hulsenbos 
dan goed voorbereid. Quint heeft een 
paar hippe pata’s bij zich, en Leon wel 
2(!) paar schoenen. Rustig aan, 
mannen ! 

EXTRA LIEFDESOPROEPEN 
De vorige editie stond in het teken van de 
liefde. Hoewel wij nog geen reacties ontvangen 
hebben op de contactadvertenties stromen de 
nieuwe aanvragen weer binnen. Bij deze dus de 
nagekomen berichten. Reageren op de vorige 
contactadvertenties kan nog steeds: 
kampkrant@rsweindhoven.nl 

ZAKMESSENDIEF 
Bij kamp 8 (Oranje) is er waarschijnlijk 
een zakmessendief actief geweest. Er 
zijn twee zakmessen verdwenen. De 
messen zijn van Jordan en Lotte. Het 
is nog onbekend wie de 
zakmessendief is. Deze wordt 
vriendelijk verzocht zich te melden bij 
de kampkrant. 

TIP VOOR JASPER 
Als het thema inderdaad “mode” 
wordt, dan doet Jasper Millar er goed 
aan om een riem te kopen 

WAT TE DOEN? 
Ysra de Louw heeft op de eerste dag van de 
RSW al een cue boy gespot Zij wil graag advies: 
moet zij hem aanspreken en een gesprek 
beginnen, of moet zij wachten tot volgend 
jaar? Reacties graag naar Ysra of 
kampkrant@rsweindhoven.nl 

GEHEIME AANBIDDER 
Michelle van scouting Doornakkers heeft een 
geheime aanbidder. Hoe zij dit weet is ons een 
raadsel. De geheime aanbidden kan zich 
melden bij kampkrant@rsweindhoven.nl 
 
 

EHBO 
De man van EHBO heeft een leuke 
RSW gehad. Hij heeft wat pleisters 
mogen plakken en een enkel ingetapt. 
De EHBO-man hoopt dat jullie de 
volgende keer wat onvoorzichtiger 
zullen zijn (nee hoor, grapje). 

 DE MAN VAN DE EHBO 
Tijdens de hike heeft de man van de 

EHBO geen koekjes gegeten. Deze 

kreeg hij wel aangeboden van 

scouting Doornakkers. “” Ze zagen er 

ook erg lekker uit”, vertelde de man 

van de EHBO, “maar ik doe mijn best 

om af te vallen. Er is al 17 kilo 

af!Volhouden, dus! 

GO FOR IT! 
Rik van SBW heeft misschien een crush op 
Femke, ook van SBW. 
BB-8 is misschien verliefd op R2D2 
Sjoerd van Engel ziet misschien wel wat in een 
relatie met Dafne 
Sophie vindt Joran knap 
Dus Femke, R2D2, Dafne en Joran: Actie! 
Wij horen graag volgend jaar het resultaat. Of 
anders via kampkrant@rsweindhoven.nl 

DAMES OPGELET: SINGLE GUYS! 
Marnix van 75 wit wil graag een vriendin, net 
als Ralph en Marijn van scouting Doornakkers. 
Dan hoeven zij volgend jaar net meer tentje te 
hoppen. Reacties kan je sturen naar 
kampkrant@rsweindhoven.nl Wij sturen de 
brieven wel door. 

DANK AAN IEDEREEN DIE HET EEN 
GESLAAGD KAMP HEEFT GEMAAKT. 
LEIDING, THEMATEAM, ALLE MENSEN 
ACHTER DE SCHERMEN, EN 
NATUURLIJK ALLE VERKENNERS, 
GIDSEN EN SCOUTS VAN DE REGIO 
EINDHOVEN. TOT VOLGEND JAAR! 
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