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Zaterdag
Gisteren werd de RSW geopend op Camping ‘t 12e geheim. Vandaag gaan we verder met het
kampement opbouwen en de hike. In de kampkrant van deze ochtend zijn er verschillende dingen
te lezen. Van het moppentappen door de Knabbels en Babbels van Rudyard Kipling, tot leuke
nieuwtjes over kerstbomen terwijl de zon eindelijk schijnt! Ook zijn er een aantal tips voor de
hike te vinden in deze kampkrant. Het is een aanrader om deze aandachtig door te lezen en op te
volgen, jullie willen tenslotte niks vergeten.
Moppentrommel

Gevonden voorwerpen?

Het droomt en leeft in de woestijn?

Dromedaris
Jantje ging naar het dorp en vond 1
euro op straat. Hiervan kocht hij een
portemonnee om het geld in te
doen. Helaas voor Jantje was zijn
geld op.
-Knabbels&Babbels, Rudyard Kipling

Vrijdag op Camping ‘t 12e geheim...

Weerbericht
Vrijdag
19˚C

Zaterdag
20˚C

Zondag
19˚C

Afgelopen avond was het op de
Scoutdome van Camping ‘t 12e
geheim een drukke en gezellige
boel. Ondanks dat de nieuwe
eigenaar is komen kijken, omdat
deze binnenkort de Scoutdome zal
omtoveren tot het welness resort,
lijken de camping gasten het super
naar hun zin te hebben. Zo heb je de
Familie Raven, de nette familie van
de camping. Ook de backpackers
hebben hun plekje eigen gemaakt.
Familie Karaven maakte er zoals
gewoonlijk een Brabants feestje
van! Carla, Silvia, Richard en Peter
hebben na hun klacht toch maar iets
fatsoenlijks aangetrokken, want het
is ten slotte geen nudisten camping!

Nieuwtjes
De tubastrijders (Scouting Wielewaal) hebben een kerstboom in de tent staan, deze is vanaf
vanochtend te bezichtigen op hun keukentafel!
De Scouts van Angelo Roncalli zijn op de fiets naar de RSW toe gekomen! Dit noemen wij nu eens
goed omgaan met de natuur.

Programma
08:00 Start opbouw
11:00 Hike
16:00 Terug van hike
17:00 Koken en eten
20:00 Bezoek half uurtje
20:30 Avondspel
24:00 Stilte

We hebben al
heel wat gave
creatieve
dingen gezien!
Hebben jullie
ook iets gaaf
gemaakt? Laat
het ons zien!

Roddels

versus
Tips
voor de Hike:

Nino van Scouting Wielewaal is hier om ‘chicks te
fiksen’.

1. Neem minimaal een liter water
mee per persoon.
2. Zorg dat je zowel een regenpak
als zonnebrand in je tas hebt
zitten.
3. Vergeet je lunchpakketje niet.
4. Maak dat je alle technieken
kent, als je iets niet snapt vraag
het.
5. Neem pen en papier mee zodat
je alvast dingen op kan schrijven
voor in je Hike verslag.
6. Verkeerd gelopen? Loop terug
naar het punt waar je nog wel
wist dat je goed zat.
7. Meld je bij aankomst af bij het
hike-team
8. Vanaf 16:00 mag je het terrein
pas op. Ben je eerder? Begin aan
je hikeverslag.

Hille en Niels van Scouting Dutmella hebben
onderlinge strijd om een meisje te kunnen gaan
fiksen. Misschien is een boeket het juiste idee heren?
Pamela van Scouting Vianney zoekt een vriendje…
DUS HEREN!
De eisen: 12 jaar of ouder, bruin of zwart haar,
grappig en luidruchtig (want dat is ze zelf namelijk
ook).

