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De kampkrant en RSW Facebookpagina 
worden mede mogelijk gemaakt door  

het RSW Mediateam!  

RSW Mediateam 2018: 
Janneke, Marieke, Marieke,  

Wouter, Jesper, Remco 

 

  

Het RSW Mediateam heet jullie welkom op de Regionale Scouting Wedstrijden Eindhoven 2018! 
Dit zal een weekend vol met competitie en gezelligheid worden. Om het weekend nog gezelliger te maken, zijn 

wij er als Mediateam. Wij staan open voor leuke roddels, nieuwtjes, tips voor andere teams, tops, et cetera. Het 

is zo gek niet te bedenken. De leukste stukjes zullen we in de kampkranten publiceren.  

 

Je kunt ons herkennen aan onze oranje hesjes en waarschijnlijk hebben we ook een camera in onze hand 😉.  

 

Vergeet vooral niet je ouders onze Facebook pagina (RSW Regio Eindhoven) te laten liken voor alle foto’s! 

 

Groetjes van Marieke, Marieke, Janneke, Wouter, Jasper en Remco (zie foto hieronder) 

Weersverwachting 
VR – avond ZA – ochtend 

  
14ºC 14ºC 

De weersvoorspellingen zijn redelijk 

droog en ‘n prima temperatuurtje! 

Een jas en zonnebril zijn altijd fijn!  

Dagprogramma vrijdag 
18.30 – Aankomst 

19.00 – Iedereen aanwezig 

20.00 – Externen weg 

21.00 – Thema opening 

Vergeet je hoofddeksel niet 
21.30 – Avondspel 

Vergeet je zaklamp niet 
24.00 – Stilte 

De leiding komt hier 
tenslotte voor hun rust, en 
jullie kunnen die ook goed 
gebruiken! 

 
 

Big Bang! Thema RSW 2018 
Over honderden jaren zal moeder 

aarde opgesplitst zijn in 3 planeten. 

Zo zijn Afrika en Amerika samen 

de planeet Rika geworden, Azië en 

Oceanië samen Planeet Zianië en 

Europa en Antartika is de 3e 

planeet Artopa geworden.  

 

Voor de planeten Rika en Zianië zal 

er een nieuwe ramp aankomen in 

een niet al tekorte tijd! Deze 

planeten zijn in elkaars baan 

terechtgekomen en worden nu 

door elkaars zwaartekracht 

aangetrokken en gaan hoe dan 

ook op elkaar gaan botsen.  

 

Tip van de leiding 
- Winnen is natuurlijk leuk, maar 

plezier is ook zeker belangrijk.  

- Zorg ervoor dat je altijd je 

Scoutfit en je das aan hebt.  

- Samenwerking is natuurlijk ook 

altijd erg belangrijk! 

- Als je iets vergeten bent of 

bijvoorbeeld een haring tekort 

hebt, kun je die misschien lenen bij 

de buren. Help elkaar! 

- Zorg ervoor dat je tent strak 

staat, je spullen niet tegen het 

tentdoek aanliggen en je tent altijd 

opgeruimd is.  

- Pen en papier kan altijd handig 

zijn, een jas is altijd verstandig! 

 
Vergeet niet om je afval te 

scheiden! Na de RSW moet 

je jullie afval zelf mee naar 

jullie blokhut nemen.    
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Het deelnemersboekje 
Hebben jullie allemaal het deelnemersboekje goed 

gelezen? Daarin staat een hoop informatie, met wat 

je allemaal niet moet vergeten! Heeft iedereen 

bijvoorbeeld zijn roze of blauwe hoofddeksel mee? 

Vergeet deze niet bij de thema-momenten. Hebben 

jullie ook een sterrenkaart op schaal gemaakt? 

Vergeet deze niet mee te nemen als je op hike gaat!  
 

Zoek de woorden... 
AFBREKEN 
COÖRDINAAT 
EINDHOVEN 
GEZELLIG 
HIKE 
KAARTHOEKMETER 
KEUKENTAFEL 
KOKEN 
KOMPAS 
LUNCHPAKKET 
ONTBIJT 
OPRUIMEN 
POSTEN 

REGIO 
REGIONALE 
ROUTE 
RSW 
SCOUTING 
SPELLEN 
STRIJDEN 
TDMA 
TECHNIEKEN 
TENT 
THEMA 
WEDSTRIJDEN 
WINNEN 

We zeiden toch dat een pen altijd 

handig is? Zorg er samen voor dat je 

snel klaar bent, kun je daarna lekker 

gezellig kletsen, lezen of puzzelen! 

 
 

Foto van de krant 

 
Hebben jullie supergave thema-

aankleding? Haal ons voor een 

foto en kom in de kampkrant! 

Mop van de krant 
Een Belg, Rus en Nederlander 

zitten aan een tafel. Zegt de 

Rus: "Wij gaan naar Mars!" Zegt 

de Nederlander: "Wij gaan naar 

de maan!" Zegt er de Belg: "Wij 

gaan naar de zon!" Vraagt de 

Nederlander: "Dat is toch veel te 

heet?" Zegt de Belg: "Nee hoor, 

we gaan gewoon als ’t donker is!" 

Tip van de krant 
Tja, op de voorkant van deze 

krant staan al een hele hoop tips 

voor jullie. Als leiding kunnen wij 

een hele hoop tips geven, maar 

wellicht hebben jullie zelf ook tips 

voor elkaar. Help elkaar en laat 

het aan ons weten, alle gegeven 

tips kun je hier in de volgende 

kranten terug lezen!  

 

Wie zal de winnaar worden van de RSW 2018? 
Vorig jaar hebben de Eksters van scouting Doornakkers 

geworden. Zij mochten, samen met de nummers 2 (Arenden 

van scouting Doornakkers) en 3 (Bevers van scouting 

Dutmella) naar de LSW.  

Wie zullen er dit jaar de winnaars worden van de RSW? Doe 

je best, maar heb vooral veel plezier met elkaar! 

 

 


