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Nummer 4

Hallo allemaal,
Na een super leuke avond Bingo en themaverhaal, en de nacht slapen niet te vergeten, is het
weer tijd om fris en fruitig te beginnen aan de laatste dag van deze RSW. Vandaag staat helemaal
in het teken van het opruimen van het kampement, het laatste stuk themaverhaal en het tostiTDMA niet te vergeten.
Na dit alles zal de spanning stijgen, want de prijsuitreiking zal steeds dichter in de buurt komen.
Wordt jullie patrouille eerste, tweede of derde? Of heb je gewoon een leuk weekend gehad, en
maakt de winst niks uit voor jullie?
Wij wensen iedereen een fijne dag toe, het Mediateam.

Programma vandaag

Leuke nieuwtjes

9:00 Postenspel
11:30 TDMA
13:00 Afbreken kampement
14:00 Afsluiting en prijsuitreiking
15:00 Poort open
Meld je af bij je subkampstaf als alles afgebroken en
opgeruimd is.

Janneke van Scouting Wielewaal
pakt haar bord met macaroni op, zet
het tegen haar mond, en schuift het
zó naar binnen (met de helft
ernaast).
Haar reactie: “beter dan uit een
hondenbakje”.
De proevers van Subkamp Batman
waren watjes omdat ze geen toetjes
meer wilden proeven. En dat nog
wel van de verkensters van
Dutmella. Schaam je diep en wees
gewaarschuwd!
(De proevers van Subkamp
Superman daarentegen hebben dit
overheerlijke toetje wel geproefd)

Van harte gefeliciteerd!
Lieve Melanie (Livingstone),
Van harte gefeliciteerd met jou verjaardag vandaag. Geniet van deze
speciale dag, en laat je maar lekker verwennen door jou mede-scouts.
Mocht jou patrouille-genootje nou ook jarig zijn vandaag, laat het ons
dan zo snel mogelijk weten!

Antwoorden
In een eerdere editie van de
kampkrant vroegen wij om de
gegevens van de heer ‘de Haas’.
Het antwoord hierop:
Niels de Haas
Instagram: @niels.dehaas
Snapchat: nielsdehaas.482
Volgen dus!
En vergeet natuurlijk niet onze
Facebookpagina te liken & delen!
TIPS
1. Neem je eigen vuilnis mee naar huis.
2. Zorg dat alles zo droog mogelijk wordt
opgeborgen.
3. Zorg dat je tosti-brood niet zwart is
gedurende het serveren van je TDMA.
4. Doe alle afwas, dat bespaart je thuis een
hoop werk.

Kleffe scoutingliefdes
We hebben de perfecte combi:
Femke van Vianney en Sjoerd van
Dutmella. Ze houden namelijk
allebei van komkommers!
Er is een vraag gekomen naar de
naam van de PL van nummer 45.
Groetjes, de buren ❤
De PL van nummer 45 blijkt erg knap
en geliefd bij de jongens onder ons.
De jongens op nummer 49 en 42
vinden deze PL namelijk super knap!
Willen jullie nou eigenlijk een
voorlichting over wat liefde nu is.. of
wil je graag wat zwoele liefdestips?
Ga dan naar Fenna van de
Wielewaal. Ze is te vinden op plaats
51!

