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De RSW zit er al bijna op 
Dit is wat we gisteren avond na 
de hike allemaal hebben be-
leefd. Bij terugkomst van de 
hike was het tijd om een heer-
lijk en warm menu van Toma-
tensoep, wortelstamp met 
worst, toetje en 1 geheim in-
grediënt klaar te maken. He-
laas vormde de niet bestelde 
kou wel een extra hindernis. 
Maar bij de meeste groepen 
kwam de maaltijd met wat ge-
duld helemaal goed.  De heren 
van groep 16 en de dames van 
groep 25 hadden bijvoorbeeld 
naast tomaten ook een heerlij-
ke worstjessoep. 

Groep 5 had soep met ballen en 
over heerlijke klontjes. Groep 
10 aten soep met stamp en 
worst te gelijk. Het was tege-
lijk klaar dus koud laten wor-
den was natuurlijk zonde. 
Groep 19 had een nieuwe culi-
naire variatie: Soep, snoep, 
worst en toetje. Ook groep 11 
had als speciaal menu Soep, 
chips, worst en toetje. 

Programma vandaag 
• Opstaan 
• Ontbijt 
• PL-raad 
• Opruimen 
• Opdracht inleveren 
• Spel 
• Prijsuitreiking! 

Het weer  
Vandaag wordt 
het een prima 
dag om nog een 
laatste keer 
met je paard 
over de prairie 
te galopperen. 
Het blijft met 11 graden fris 
maar het blijft hopelijk droog 
tot na de RSW zodat we alles 
netjes in kunnen pakken. 

Bij de dames van groep 12 
werd de soep zo heet gegeten 
dat de bril er van aansloeg. 

Het eten van de dames van 
groep 1 was na lang wachten 
heerlijk gelukt. Groep 9 vond 
hun stamp met yogert prima 
smaken. De heren van groep 24 
moest in etappes koken want 
die hadden maar 2 pannen. De 
dames van groep 14 hebben 
een goed recept gevonden te-
gen de kou. Avondgymnastiek. 

Dit werkt zo goed dat ook de 
subkampstaf hier van tijd tot 
tijd fanatiek aan mee doet. 

Na het eten was het tijd om af 
te wassen en op te ruimen. Ook 
kwam de eigen leiding op be-
zoek om iedereen flink aan te 
moedigen. Daarna was het tijd 
voor het avond spel. 

Strip van de dag 

Mop van de dag 
Een passagiersschip vaart 
voorbij een klein eilandje. 
Daarop staat een man in ge-
scheurde kleren op en neer te 
springen en met zijn armen te 
zwaaien. De kapitein zwaait 
terug en zegt tegen de passa-
gier die naast hem staat: "Dat 
is werkelijk de vriendelijkste 
man die ik ken. Telkens als we 
hier voorbijvaren, wuift hij zo 
vriendelijk naar ons." 
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Tijdens het avondspel moesten 
er door de groepjes vele Wild 
West dilemma's in het bos en 
op verschillende posten worden 
opgelost om zo tot zo veel mo-
gelijk RSW punten te komen. 

Na het spel stond er bij het 
kampvuur cake en heerlijke 
warme chocomel klaar. Daarna 
werd het tijd om de eigen 
slaapzak met de extra ge-
brachte dekens op te zoeken. 
 
Overige nieuwtjes  
De dames van groep 1 vragen 
zich af wie Sheriff Fred is. Bij 
groep 2 had iemand een snij 
verbod voor tijdens het eten. 
Tot teleurstelling van de heren 
van groep 6 vinden de heren 
van groep 25 de dames van 
groep 12 wel erg leuk. Tot te-
leurstelling van groep 20 heb-
ben de heren van groep 10 een 
oogje op de dames van 21. 
Groep 20 wil ook graag aan-
dacht. Tot grote vreugde van 
de heren van groep 16 hebben 
de dames van groep 14 veel 
aandacht voor ze. Groep 15 
wordt naar eigen zeggen erg 
windering van de yogert. Hun 
tent betreden geschied dus op 
eigen risico. Van de dames van 
groep 25 mogen de heren van 
groep 13 en 23 altijd komen 
eten want daar zitten echte 
lieve jongens. Van de dames 
van groep 25 moeten de heren 
van groep 24 de bomen heel 
laten en stoppen met fietsen 
likken. En ze mogen ook iets 
meer aandacht aan groep 25 
besteden. Volgens de dames 
groep 21 kunnen de heren van 
groep 18 geen luifels opzetten. 
Mogelijk waren ze te veel af-
geleid door de dames. De da-
mes van groep 21 kunnen zon-
der handdoek afdrogen. Groep 
8 wil een rectificatie, het dut-
je tijdens de hike was niet van 
hun. Volgens groep 8 hebben 
de heren van groep 6 een oogje 
op de dames van groep 14. De 
dromenvangers van groep 8 

Horoscoop 
van de dag* 
 
Onze 
“vrijwillige” 
beste waar-
zegger van 
het wilde 
westen heeft 
vannacht 
weer een ul-
tra betrouwbare horoscoop 
voor ons opgesteld: 
 
Boogschuter, steenbok, Wa-
terman, vissen 
Je hebt dit weekend al vele 
liefdes ideeën opgedaan maar 
je bent mogelijk bang om je 
lasso definitief uit te werpen. 
Grijp je kans nu het nog kan 
want het weekend is bijna 
over! Anders moet je mis-
schien wachten tot de volgen-
de regio activiteit. Mocht Cu-
pido je tot nog toe hebben 
overgeslagen, je bent niet al-
leen, 99 % van de RSW deelne-
mers heeft de ware nog niet 
gevonden. Dus kansen genoeg. 

* De redactie geeft geen garantie op de juistheid van deze dubieuze voorspellingen. Gebruik geschied volledig op eigen risico. Klachten m.b.t. de horoscoop worden doorgespeeld naar de sterren. 

hebben geen zin want dromen 
zijn bedrog. Rectificatie van 
groep 7, het is sovjet- unie en 
niet sovjet Rusland. De heren 
van groep 7 zijn verlieft op de 
dames van groep 21. Bij de he-
ren van groep 6 is een appel-
monster gesignaleerd, alle ap-
pels zijn spontaan weg. Bij 
groep 5 moet een foto opnieuw 
als ze geen hoed ophebben. Bij 
groep 5 zit ook een kampkrant-
voorspeller. Geen zin om te 
wachten op de volgende krant, 
kom dan naar groep 5. Rectifi-
catie, groep 5 haalt geen friet 
voor iedereen als ze de top 10 
halen, maar dit doet hun lei-
ding dan. De dames van groep 
12 bouwen met stokjes een 
indianen pad naar hun tent. Dit 
om knappe cowboys de goede 
weg te wijzen. De dames van 
groep 14 werden wakker van 
toeters s ’nachts, zij dachten 
dat het PL raad was. Super 
logisch, PL raad s’ nachts. 
Groep 16 wil de chachacha le-
ren en zoeken iemand die dit 
kan. Het liefst in Bram Krikken 
stijl. Groep 10 is niet blij met 
de kijkende leiding. Bij groep 8 
duurt het wel lang, maar ze 
hebben wel super eten. De he-
ren van groep 7 geven nood-
kreten als ze shirtjes verwis-
selen. Bij groep 4 is de bank 
ingestort.  

Berichtje van de jury: 
Wist je dat we voor uitslapen 
geen extra punten geven, maar 
dat je zo wel zomaar de punten 
voor het ontbijt mis zou kun-
nen lopen. 

Puzzel van de dag 
1 x per dag vind je in onze krant een puzzel. Los ze op en maak 
kans op de kampkrant hoofdprijs! Vandaag een zoekplaatje. Vind 
de verschillen (bij de subkampstaf is hij in kleur beschikbaar) 


