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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 

 

  

Helaas al weer halverwege 
Wanneer je deze editie van de kampkrant leest, betekent dit dat je al terug bent van de Hike en misschien al 

wel aan het koken bent. In deze kampkrant zijn er verschillende dingen te lezen. Zo hebben we moppen en wist-

je-datjes bij jullie verzameld gedurende de opbouw van het kampement. Ook hebben weer vele sappige roddels en 

liefdesverhalen weten te bemachtigen. Er zijn zelfs wat oproepen naar vriendjes/vriendinnetjes gedaan.  

Verder ben je misschien wel op één van de foto’s terug te vinden en is de weersverwachting voor jullie 

opgezocht.  

 

Veel leesplezier! 

P.s. antwoord van het raadsel van kampkrant 2 was: Dino’s hebben wel ooit bestaan. 

Weersverwachting 
ZA – avond ZO – ochtend 

  
14-18ºC 12-16ºC 

Geniet van het lekkere weer, pak 

elk zonnestraaltje dat je kunt 

pakken en deel ze uit aan anderen! 

Programma’s 
Zaterdagavond 

16.00-17.00 – retour kamp 

17.00 – Koken / diner 

20.00 – Bezoek halfuurtje 

voor de leiding op de RSW 

20.30 – Avondspel 

24.00 – Stilte 

Zondagochtend 

9.00 – Postenspel 

11.30 – TDMA (Tussen de 

Middag Activiteit) 

13.00 – Afbreken kamp 

 
 

LOVE 
- Pamela uit Johannes Vianney 

zoekt een vriendje! 

De eisen: 

Lijkt op een langharige teckel 

(lijkt ze zelf ook op). 

Houdt van lapjeskatten. 

Is een beetje mongolisch. 

Ben jij DE jongen die ze zoekt? 

Neem dan contact op met het 

Mediateam. 

-  Laura B van de Wielewaal heeft 

fiks met een jongen van de 

Kipling nummer 50. Wie is deze 

knapperd?  

Het gaat waarschijnlijk om 

Reinier.  

Tip van de leiding 
- Zonder keuken mag je niet 

koken! 

- Handen wassen voor het koken. 

- Houd je eten goed in de gaten.  

- Proef je eten voor je het gaat 

serveren.  

- Zout is fout! 

- Zorg ervoor dat je eten gaar is.  

- Een originele manier van 

serveren en presenteren wordt 

gewaardeerd en beloond! Vertel op 

spectaculaire wijze wat de leiding 

gaat eten.  

- Zet meteen een pan water op, 

zodra je klaar bent met koken. 

Dan heb je warm afwaswater 😉 
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Last van muggen? 

 

Dit is de oplossing: 

Lamp aan in de tent 

Tentdeur open 

En buiten gaan slapen… 

De opbouw 
- De Koala’s van Dutmella is het gelukt om een 

steunbalk te breken.  

- Kipling nummer 50 snapt het begrip veiligheid niet 

zo goed. Staand op een bank koken is niet veilig 

helaas! 

- Feestlampjes van BHW hebben eerst hun 

keukentafel gemaakt en daarna ontbeten.  

Wist je dat … 
- De verkenners van de 

Kipling vannacht ineens zes 

mensen in hun tent hadden 

in plaats van vijf.. Het extra 

persoon kwam op handen 

en voeten naar buiten 

gekropen.  

(Subkamp Rood) 

- Frodo van Roosevelt een 

bikkel is? Hij had een splinter 

van wel 3 centimeter! 

- De Kievieten van 

Dutmella sterrenstof op 

hun tafel hebben staan? 

 

Liever geen trio 
Een groot deel van de Gele panters 

van de Wielewaal zijn hier puur om 

‘chickies te fiksen’. Zelf zeggen ze 

liever geen trio’s te willen hebben. 

Dat wordt alleen maar lastig.  

 

Foto van de krant 

 

Mop van de krant 
- Wanneer kunnen 

astronauten niet landen op 

de maan?  

(Flying Tigers, Kipling) 

* Als het volle maan is* 

- Minnie Mouse loopt haar huis 

binnen en schrikt. Ze gilt 

AAH een muis! (Jasper, 

Roosevelt) 

Stoere mannen 
Twee drollen lopen over straat. 

Komt Diarree aangelopen. ‘Hé 

drollen, wat gaan jullie doen?’. 

Zeggen de drollen ‘Een bank 

overvallen’. Diarree vraagt of hij 

mee mag doen. De drollen 

zeggen: “Nee dit is alleen voor 

harde jongens”. 

A LITTLE EXTRA LOVE 
- Marieke (Bangalors, Livingstone) heeft als zes jaar een relatie met Thomas 

(Zorbitors, Livingstone). 

- Boris (dezelfde patrouille als Thomas) is daarentegen wel op zoek naar een 

vriendin. Een kort, pittig kapsel vindt hij wel leuk.   

- Blijkbaar hebben een meisje van planeet blauw en een jongen van planeet 

roze samen staan zoenen in een hoekje. Wie is dit kleffe koppel? Is er nu al 

sprake van overlopers tussen de planeten?  

 

 

Een slordige keuken is een blije keuken 

Deze keuken is absoluut in de zevende 

hemel! 


