
Het weer  
 

Vandaag 
blijft het 
groeizaam 
weer voor 
toekomstbo-
men. Het 
word 13 gra-
den en er blijft kans op wind 
en buien. Zet dus ook je keu-
kentent stevig op zodat je 
droog kan eten vanavond ! 

Vlogmania, krant voor RSW regio Helmond en omgeving  Jaargang 2022 Editie 2 

Mop van de dag 
 
Een man gaat naar de dieren-
arts met zijn goudvis.  
“Volgens mij heeft hij epilep-
sie”, zegt hij tegen de arts.  
 
De arts onderzoekt de vis en 
zegt: “Hij ziet er toch redelijk 
kalm uit meneer…” 
 
“Ja, wacht maar tot ik hem uit 
de kom haal!” 

De RSW is inmiddels in volle 
gang. Ook de kampkrant pro-
ductie draait op volle toeren. 
De avond begon gisteren met 
het aanmelden en het opzetten 
van de tenten. Groep 2 was als 
aller eerste met inschrijven. 
Ze konden echt niet wachten 
want ze stonden samen met 
groep 8 al een half uur van te 
voren klaar. 1 van de heren van 
groep 11 ontdekte dat bomen 
niet aan de kant gaan voor pio-
nierpalen 

Groep 11 had sowieso veel 
sjouwwerk want ze hebben 
spullen voor meerdere weken 
bij (voor de zekerheid zeggen 
ze zelf) De dames van groep 9 
hadden een heel efficiënt ba-
gage transport systeem. 

Groep 3 had een ingewikkeld 
dilemma bij het opzetten van 
hun tent, wel of niet draaien 
die tent, dat is de vraag. PL 
was even weg dus dan heeft hij 
even pech was uiteindelijk de 
uitkomst volgens groep 3 zelf. 
Groep 2 heeft een nieuwe ma-
nier van tent opzetten ont-
dekt. Als je eerst je bedden 
op maakt op je grondzijl kun je 

Programma vandaag 
 

 Opstaan 
 Ontbijt 
 Opbouwen 
 Lunch 
 Hike 
 Diner 
 PL-raad 
 Avondspel 

er daarna prima je tent over-
heen zetten.  
De rode soeplepels van groep 
10 hadden heel erg veel zin om 
te beginnen aan de RSW. Ze 
kwamen al zingend binnen.  

Ze heten de soeplepels omdat 
tijdens hun oefen RSW hun 
soeplepels zijn gesneuveld. 
Daarom eten ze deze RSW de 
soep met een vork. Na het op-
bouwen was het tijd voor de 
opening. De “Wanted Scouts” 
ploeg van Scouting Lieshout-
Mariahout kwamen de RSW 
troffe terug brengen die ze in 
2019 hadden bemachtigd.  

Samen met de subkampstaf 
mochten zijn de vlag hijsen. 
Toen volgde de uitleg van de 
overkoepelende opdracht. De 
OKO. De OKO van dit jaar 
wordt een challange om andere 
groepen uit te dagen dus jullie 
kunnen er al jullie creativiteit 
in kwijt.  
 
 

Strip van de dag 



Daarna werd het tijd voor het 
avondspel. Dit was “Pieters 
challange”. Bij het Google da-
tacenter moesten middels ver-
schillende apps likes worden 
gekocht. Deze apps kon je ver-
zamelen door ze te ruilen met 
andere groepen. Maar natuur-
lijk moest je oppassen voor de 
hackers want die kwamen de 
apps weer stelen. 

Na het avondspel kon iedereen 
nog even lekker nagenieten bij 
het kampvuur.  

Vooral groep 5 en 10 waren 
met volle teugen aan het genie-
ten. Zij zongen uit volle borst.  
Alle wilde katten uit de buurt 
hebben ook met volle teugen 
hier van genoten. Na het kamp-
vuur werdt het tijd om de EI-
GEN slaapzak op te zoeken.  
 
De andere nieuwtjes 
De dames van groep 10 ontdek-
te een huisdier (spin) op het 
hout terwijl ze aan het dragen 
waren. Tot hun grote verdriet 
ging dit huisdier er van door. 
Mocht iemand hem vinden en 
hem terug kunnen brengen dan 
horen ze het graag. 
De heren van groep 1 konden 
hun tent echt niet opzetten 
want ze hadden echt haringen 
te weinig te veel. Na een paar 
keer extra goed de haringen 
tellen kwam het allemaal toch 
weer goed. Bij groep 1 is de 
boter nu al tegen de boom ge-
vlogen. Groep 6 is heel blij met 
hun leiding Groep 4 zegt hooi 
tegen de gidsen van de Rijpel 
Ook de leiding heeft er dit 
jaar weer veel zin in (zeggen 
ze zelf) 

 

 
Puzzel van de dag 
1 x per dag vind je in de krant een puzzel. Los ze op en maak kans 
op de kampkrantprijs! Vandaag twee rekenraadseltjes. Kunnen jul-
lie de oplossing vinden? Schrijf ze op papier en lever het met je 
groepsnummer! In bij de redactie of in de brievenbus. 

Een van de heren groep 11 
heeft ontdekt dat een haring 
echt niet helemaal in een 
boomwortel te slaan is. Hoe 
hard je ook probeert.  

1 van de dames van groepje 10 
is bijna gevallen op…Groep 4 
was echt bloed serieus en had 
“alle gekheid op een stokje” 

Groep 5 vindt zichzelf de ge-
zelligste groep zij doen de 
groetjes aan de rode soeple-
pels Groep 11 heeft de mooiste 
tent (vinden ze zelf) 1 van de 
dames van groep 9 heeft een 
hele lieve hamster. Groep 9 
vindt het nu al een super leuk 
kamp. Volgens hun gaat het 
zeker geweldig worden. 

-Wist je dat de brievenbus van 
de kampkrant nog redelijk leeg 
was? Deze mag ook gevuld wor-
den met roddels, onwaarheden 
en liefdesverhalen!!! 

 
Horoscoop van de 
dag* 
Onze uiterst be-
trouwbare digita-
le waarzegster 
heeft de hele 
nacht met haar 
hoofd in de clouds 
van het universum 
gezeten. Daar zag 
zij het volgende: 
 

Leeuw,Maagd,Ram,Schorpioen 
Je zult vandaag veel voor maar 
ook af en toe tegenspoed bele-
ven. Ook al heb je voor hetere 
vuren gestaan, pas op met ko-
ken. Brand je vingers niet aan 
de pannen en niet aan andere 
zaken waar je geen verstand 
van hebt. De RSW liefde is 
dichterbij dan je denkt. Je 
zult dus mogelijk veel sjans 
hebben vandaag, kies de juiste 
en het geluk zal aan je zijde 
zijn. Pas op met lopen onder 
boomtakken. Zeker als er een 
potentiele liefdes kandidaat op 
zit. 

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

1:Tussen twee hoogspanningsmasten hangt een elektri-
citeitskabel met een lengte van 60 meter. De kabel is 
vastgemaakt op een hoogte van 50 meter. In het mid-
den hangt de kabel 20 meter van de grond. Hoever 
staan de hoogspanningsmasten uit elkaar?  
 
 
2:Een slak bevindt zich op de bodem van een 20 meter diepe put. 
Elke dag klimt de slak 5 meter omhoog, maar 's nachts glijdt hij 
weer 4 meter terug naar beneden.  
Hoeveel dagen doet de slak er over om boven te komen? 
 

Berichtjes van de jury 
Als jullie je afval inzamelpunt 
in thema aankleden, levert dat 
extra punten op. 
Tijdens de Hike beoordelen we 
jullie tent, terrein, keuken en 
de bijbehorende thema aankle-
ding. 
De kook / fourage kist is niet 
geschikt om daar ook knutsel-
materialen in te bewaren! 


