
  

 

 

RSW 2017 – Kampkrant  Nummer 1 

Hallo allemaal, 

Welkom bij de RSW 2017. 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 tekst zijn gedurende de RSW in de kampkrant te lezen.  

Groetjes,  

Het mediateam, 

Marieke, Marieke, Janneke, Sandra en Wouter (zie foto hieronder) 

 

  

De Scoutdome, het stoere gedeelte 
van Camping ‘t 12e Geheim, staat al 
jaren te koop! Maar niemand wil dit 
deel kopen. Wat is er toch aan de 
hand met dit deel van de camping? 
Dit weekend zal daar verandering in 
komen! Er heeft zich namelijk een 
zeer rijke zakenman gemeld die heel 
graag de Scoutdome van Camping 
het 12e geheim wil kopen en hier 
graag wil verbouwen tot een 
wellness resort vol luxe huisjes en 
met de grootste Spa die je maar kan 
bedenken wil bouwen. Maar of deze 
koop makkelijk zal verlopen en of 
we toch achter het geheim zullen 
komen waarom deze camping al 
jaren te koop stond? Dat zien jullie 
tijdens de Regionale Scouting 
Wedstrijden 2017! 

Weerbericht 

Vrijdag Zaterdag Zondag 

19˚C 20˚C 19˚C 
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Inzenden van kampkrant-nieuws 

Tijdens de RSW zijn wij altijd te bereiken voor nieuws. Wij zijn dol op gekke gebeurtenissen, 

roddels en hele of halve waarheden. Je kan ons hiervoor altijd aanspreken en we hebben een 

picknick-brievenbus (deze is of bij onze caravan aanwezig, of wandelend). Maak bijvoorbeeld van 

de mogelijkheid gebruik om een contactadvertentie voor jezelf of voor iemand anders te 

plaatsen. Wij zijn ten slotte dol op RSW-liefdes! Mogelijkheden genoeg dus! 

Programma vrijdag 
 
19:00 Iedereen aanwezig op sub-
kamp terrein  
20:00 Alleen deelnemers en 
medewerkers op het terrein 
21:00 Thema opening 
21:30 Avondspel 
24:00 Stilte 
 

 
Tips voor de RSW 

1. Winnen is natuurlijk leuk maar 

plezier is ook zeker belangrijk  

2. Maak dat je altijd je Scout-fit en 

je das aan hebt. 

3. Samenwerking is natuurlijk ook 

altijd er belangrijk. 

4. Als je iets vergeten bent, of 

bijvoorbeeld een haring tekort 

hebt, kun je die misschien lenen 

bij de buren, help elkaar! 

5. Zorg ervoor dat je tent strak 

staat en je spullen niet tegen het 

tentdoek aan liggen. 

6. Zorg ervoor dat je tent altijd 

opgeruimd is. 

7. Tijdens het avondspel is het 

handig om een zaklamp bij je te 

hebben. 

8. Pen en papier kan altijd handig 

zijn, een jas is altijd verstandig! 

Wordt jullie patrouille de nieuwe winnaar? 

De top 3 mag naar de LSW, maar wie waren dit vorig 

jaar? 

1. Eksters van Scouting Doornakkers 

2. Bevers van Scouting Doornakkers  

3. Marsonians van Scouting Wielewaal 

Dit zijn dus de patrouilles waarop de jacht geopend 

wordt! 
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