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Hallo allemaal,
Eindelijk, na al het harde werken en knopen is jullie kampement opgebouwd. Ook de thema
aankleding ligt op zijn plaats. Daarna was het tijd voor de hike waar, de meesten van jullie, vol
frisse moed aan zijn begonnen. Bij de een liep het vlekkeloos bij de ander iets minder, maar
iedereen is weer binnen gekomen.
Na de hike hebben jullie als het goed is een heerlijke maaltijd bereid. Een goede Italiaanse pasta
met als toetje een chocolade banaan crumble.
Vanavond staat er weer een spectaculair programma voor jullie klaar.
Groetjes, het mediateam
Een wachtrij van een half uur bij de scouts
voor het plegen van een plasje!

Moppentappen
Waarom zit een hond kwijlend in de auto?

Omdat het kan.
Zeg eens heel snel auto-auto-auto achter elkaar:

File

De scouts van Roosevelt
doen dit jaar ook mee
aan de RSW!

Hiketalk
- Verkenners 2 van de Vianney
dachten al vóór de start van de Hike
dat ze verkeerd liepen. Goed bezig
jongens!
- Super Teletubbies van Angelo
Roncalli wilden bijna de fiets pakken
voor de Hike. Voor de benenwagen
is achteraf toch de voorkeur
gebleken.
- De 24-Vianney kunnen niet
kompas-schieten, kunnen niet
kaartlezen en kunnen niet met dat
‘dingetje’ omgaan. Tja als je
überhaupt de naam van een
kaarthoekmeter niet weet, kun je je
doel om als laatste op de RSW te
eindigen wellicht halen.

Programma zondag
09:00 Postenspel
11:30 TDMA
13:00 Afbreken kampement
13:30 Terrein open voor ouders
14:00 Afsluiting en prijsuitreiking
15:00 Poort open
Meld je af bij je subkampstaf als
alles afgebroken en opgeruimd is!

Brieven uit de doos

Ingezonden berichten

- Quint van Burgemeester Welschen haalt nummers
op van meisjes. Hij zegt dat hij erg lekker is en als je
hem wilt opzoeken, moet je naar het Supermanfield.
(De Wolverines, Rood 1)
- Thom (15) zoekt een leven. Heb jij er één (of meer)
gevonden? Stuur hem dan naar Subkamp Rood, 7.
- Eerste vlag hangt bij Guardians Of The Galaxy!
- Vonden jullie het rekenen op de hike ook lastig?
Voor bijles kun je terecht bij Koen van Ang. Roncalli

- Volgens de Wolven van Scouting
Wielewaal is Amish van Scouting
Dutmella een slijmbal.
- Ferdi van Scouting Doornakkers
heeft een fix met Melissa van
Scouting Doornakkers.
- Noortje van Vianney zoekt een
vriendje. Hij moet lang zijn, 14+, lief
en grappig.
- De supkampstaf van Superman
zeggen nooit iets tegen 12 van
Vianney.
- K. van Rudyard Kipling heeft een
oogje op N. van Rudyard kipling
Unikoe’s.
- Wij zijn op zoek naar de voornaam
van meneer de Haas, fanatiek op
Instagram.
- Jan van Scouting Dutmella is nog
single. Dus dames grijp je kans!
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