
Het weer  

Het is vandaag 
een prima dag-
je gebleken. De 
temperatuur 
kwam uit op 
een graadje of 
19. De kleine 
kans op regenwolken is achter-
wegen gebleven.  Vannacht 
wordt het 9 graden. Kruip dus 
vannacht indien nodig diep (en 
bij voorkeur alleen!!) in je 
slaapzak. 
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De RSW is in volle gang. Ie-
dereen was al lekker vroeg uit 
de veren. Omdat de keuken 
opbouwen pas na het ontbijt 
mocht, hebben sommige groe-
pen hun tijd besteed aan een 
uitgebreid route en paden net-
werk tussen de tenten. 

Of ze tol gaan vragen op deze 
routes is nog niet bekend. De 
dames van groep 10 waren erg 
druk met het ophangen van hun 
soeplepel.  

Het ontbijt verliep voorspoe-
dig.  Groep 2 had placements 
met hun eigen foto er op. Naar 
eigen zeggen dekt een bord 
deze foto’s gelukkig precies af. 

Na het ontbijt kon het grote 
opbouwen beginnen. Al snel 
kwamen de meest fantastische 
constructies van de grond.  

Bij de meeste groepen verliep 
het bouwen voorspoedig. Groep 
4 was erg creatief met touw 

De dames van groep 9 konden 
niet wachten om te gaan koken. 
Ver voor de tafel klaar was 
hadden ze de pan al op het 
fornuis staan. 

De heren van groep 3 hadden 
tijdens het bouwen echt geen 
nieuw dilemma over de hoogte 
van de palen van keuken. Ze 
hadden gewoon een zeer uitge-
breid werkoverleg. De dames 
van groep 7 hebben volgend 
jaar echt meer tosti pannen 
nodig want ze hadden een tosti 
kraam voor hun buren geopend. 

Tip van de Jury 
Vergeet niet om voldoendetijd 
voor de overkoepelende op-

Strip van de avond 

Programma vanavond 
 Koken 
 Afwassen 
 Avondspel 
 Kampvuur 

Moppen van de avond 
 
“Tante Miep, mag ik uw geweer 
eens zien?”, vraagt Lotte. 
“Maar meisje,” zegt tante, “ik 
heb helemaal geen geweer.” 
Lotte: “Vreemd, mama zegt 
dat u altijd op mannenjacht 
bent.” 
 
Jorieke komt thuis met haar 
rappport. Ze is voor de tweede 
keer blijven zitten Hoe kan 
dat nou?, vraagt haar vader 
Zegt Jorieke: Nou het was nog 
net zo moeilijk als vorig jaar 

Vlogmania, krant voor RSW regio Helmond en omgeving  



Na de heerlijke lunch van soms 
wat “geflambeerde” tosti kon 
de grote tocht beginnen. 
Groepje 2 had er al snel enkele 
kilometers extra op zitten. Dit 
lag echt aan de verkeerde in-
structies. Niet aan het feit 
dat ze er samen niet uit kwa-
men waar het noord—westen 
ook al weer lag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De dames van groepje 9 liepen 
binnen 1 kwartier zeker drie 
keer fout. Maar toch vermaak-
te ze zich prima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot grote teleurstelling van 
groep 11 speelt de kampkrant-
redactie niet voor post en 
heeft de redactie ook geen 
enkel idee welke kant groepje 
11 het beste op kon lopen. 
Groepje 10 kwam deze kamp-
krantredactie aan de andere 
kant van het bos tegen als de 
rest. Maar ze hadden alles on-
der controle. Zij vonden de 
ene naar de andere post vol-
gens hen zelf..   
 
Overige berichtjes 
Groep 3 heeft op de grond ge-
slapen omdat hun matjes niet 
zo lekker lagen. De harde bos-
grond ligt echt veel lekkerder, 
ze kunnen het iedereen aanra-
den. In hun tent kun je gratis 
komen proefslapen. 
De heren van groep 1 wilde 
graag naar de RSW onder de 
naam, Gele Gorillas, dit mocht 
alleen niet van hun leiding.  De 
heren van groep 4 drogen hun 
was graag boven hun eten. De 
dames van groep 11 hebben 
tijdens het bouwen van de keu-
ken een prehistorische haring 
gevonden, deze is van voor de 
tijd van de mammoets.  
 

Groep 9 wast hun handen het 
liefste met puur afwasmiddel. 
Dit spaart water. Groep 6 
heeft het erg leuk op de RSW 
(zeggen ze zelf). De heren van 
groep 4 hebben de spin van 
groep 6 terug gevonden, de 
dames kunnen hem daar opha-
len. Groep 5 stript graag, en 
maken hier op verzoek een 
mooi showtje van. Groep 9 
vindt dat groep 1 geen logica 
heeft. Dit is geheel weder-
zijds. De heren van groep 11 
willen graag een anoniem be-
richt in de krant zetten over 
groep 2. Om het bericht ano-
niem in ontvangst te nemen 
moet groep 2 zich even bij 
groep 11 melden. De heren van 
groep 2 willen meer warme en 
koude dranken opties tijdens 
het ontbijt de volgende keer. 
Anders kunnen ze echt niet 
meer likes voor het ontbijt 
uitdelen. De dames van groep 7 
hebben enkele meters grond 
geruild met hun buren. De pre-
cieze voorwaardes van deze 
lucratieve deal blijven strikt 
geheim. Groep 8 was al vroeg 
fanatiek bezig met de kamp-
krant puzzel. Groep 7 hielp ook 
fanatiek mee met het raadsel 
oplossen. (hint van de redactie: 
die masten staan heel erg 
dicht bij elkaar… ) De heren 
van groep 4 willen weten wie 
van de dames “het” is. 
(kandidaten kunnen zich ano-
niem bij ze melden. De dames 
van groep 5 heeft een eigen 
patrouille lied gemaakt. Per-
soonlijke uitvoeringen zijn te 
boeken. Wees er snel bij want 
het aantal plaatsen (in de tent) 
is beperkt.  Groep 2 heeft een 
vriend gemaakt, zij weten al-
leen niet meer wie dit was. Dus 
graag even melden (mag ook 
anoniem) De dames van groep 6 
vinden hun leiding nog steeds  
leuk. Groep 5 heeft een hele 
doos papieren vliegtuigjes om 
de wereld over te vliegen. 
Spinnen vinden de dames van 
groep 10 erg lief, dit is ook 
echt wederzijds.  Groep 9 
heeft de veiligheidsinstructie-
kaart niet gelezen, zij geven 
hiervan de PL en APL de 
schuld. De heren van groep 1 
zoeken een vrijwillig(st)er om 
het keukenzijl hoog vast te 
houden de rest van het week-
end. Een wederdienst is be-
spreekbaar.  

Groep 4 vindt dat hun keuken 
veel beter is dan de rest, met 
uitzondering van de keuken 
van groep 6 en de meeste an-
dere. Groep 5 wil later scou-
tingology gaan studeren. De 
dames van groep 9 hebben 
naar eigen zeggen nog een 
“appeltje” schillen met hun 
leiding. Ze hadden geen palen, 
haringen, een lek zijl en een 
lekke jerrycan. Ook komt bij 
groep 9 vanavond de tanden 
fee op bezoek. De soeplepels 
van groep 10 hielden hun eer-
ste schreeuw challange tegen 
de vliegtuigjes van groep 5. 
(hun buren waren daar wat 
minder gelukkig mee). De da-
mes van groep 6 hebben ein-
delijk “hooi” durven zeggen 
tegen de heren van groep 2.De 
dames van groep 9 vinden 
groep 4 erg lief 

Bonus puzzel / raadsel 
Schat de totale leeftijd van 
de subkampstaf. Per subkamp-
staflid de leeftijd goed 
schatten / raden levert bo-
nuspunten op! 
Eric =……………….……   Jaar 
Mark = …………………....Jaar 
Thierrey =……………....Jaar 
Hanneke = ………………..Jaar 
Martin =…………………...Jaar 
Hans =………………...…….Jaar 
Bauke =………………….....Jaar 
Mark = ……………………..Jaar 
Dagmar =………………....Jaar 
Bart = …………… ……....Jaar 
Ramon = ………… ……....Jaar 
Rick = ………… ……....   Jaar 
Linsey = …………………...Jaar 
Totaal =…………………..,Jaar 

Berichtjes uit de keuken 
 De kampkrant puzzel van van-
ochtend bleek ook voor de 
keuken een hele uitdaging. Ze 
hebben het zo druk gehad met 
de berekeningen van de 
stroomkabels dat het voorbe-
reiden van het eten er bijna 
bij in is geschoten. Een oplos-
sing voor het raadsel hebben 
ze nog steeds niet. Ook zij 
moeten dus de hint in deze 
krant even nalezen. De keuken 
is met vlag en wimpel door de 
brandweer controle gekomen. 
Alles is nu zo brand veilig dat 
we de rest van het weekend 
vooral koude schotels eten. 


