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Nieuws: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is groep Beer van Scouting 
Vlierden dit jaar gelukt om de 
RSW op hun naam te schrijven. 
Tijdens een zeer spannende 
race wist hun ploeg de concur-
rentie achter zich te laten. 
Hiermee hebben zij zich ver-
zekerd van een plek op de Lan-
delijke Scouts Wedstrijden 
(LSW) in Baarn. Hier gaan zij 
in het komende Pinksterweek-
end onze regio vertegenwoor-
digen. Hun collega’s de Covid 
Scouts van Scouting Lieshout-
Maria-Hout en De Papieren 
Vliegtuigjes van Scouting St. 
Josef uit Deurne mogen hen 
vergezellen omdat zij 2e en 3e 
zijn geworden. Namens de 
RSW organisatie wensen wij 
deze ploegen heel veel succes 
en plezier op de LSW! 
 
Wat we vandaag nog meer 
hebben beleefd. 
Gisteren avond was het na het 
kampvuur nog een tijdje erg 
druk maar gezellig bij de keu-
kentent van groep 10. Daar 
zaten groep 5,10,4,6,7 en 11 
heel gezellig samen te buurten.  
Ook bij de heren in de tent van 
groep 4 was het nog aardig 
druk met gasten. Gelukkig   

Het weer  
De weergoden 
zijn ons dit 
weekend erg-
goed gezind 
geweest.  
De kampkrantredactie en de 
RSW organisatie danken bij 
deze de weergoden voor dit 
prachtige weekend. Voor het 
volgende jaar bestellen we als 
het even kan precies hetzelfde  
weer!  

waren alle groepen wel weer 
fit en fruitig bij het ontbijt.  
Bij verschillende groepen wer-
den weer van die overheerlijk 
zwarte tosti's bereid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook werden er tijdens het 
ontbijt nog heel wat kampkran-
ten gelezen en kampkrantpuz-
zels opgelost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het ontbijt kon het grote 
opruimen beginnen. Als eerste 
moest de keuken worden afge-
broken.  Groep 2 had een heel  
“veilige” manier om de knopen 
van de hoogste keukenbalk los 
te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens en na het afbreken 
mochten de challenges van de 
overkoepelende opdracht wor-
den gepresenteerd. De jury en 
deze kampkrantredactie zagen 
erg creatieve dingen voorbij 

Strip van de dag 

Laatste moppen 
Een giraf komt terug in de die-
rentuin. 'wat kijk je chagrij-
nig?' vraagt de bewaker.  
'Vind je 't gek?" zegt de giraf:  
'ik kom net bij de kapper van-
daan. Alleen m'n nek uitsche-
ren: 1.500 euro! 
 
Meester: "Casper! Je hebt 
maar liefst 20 fouten in je 
taalles! En weet je wat zo gek 
is? Jouw buurman heeft pre-
cies dezelfde fouten! Hoe zou 
dat toch komen?" 
Casper: "Ik denk omdat we 
dezelfde meester hebben!" 



komen.  Groep 9 hadden hun 
piramide bijvoorbeeld goed 
geoefend en Groep 10 had een 
perfecte soeplepeldans.  Groep 
11 had een echt knappe petflip 
challange 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het opruimen volgde een 
slampamperspel met als eind-
punt de heerlijke hamburgers 
van de keukenstaf. Groep 2 
had zo’n honger dat ze beslo-
ten recht naar het eindpunt 
met de hamburgers te lopen. 
De rode soeplepels van Scou-
ting St Jozef gingen er  dit 
jaar met de Petro Leijsten 
“Fair Play” Trofee aan de haal.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze trofee wordt uitgereikt 
aan de groep die zich tijdens 
het hele RSW weekend van 
zijn beste kant laat zien op 
het gebied van saamhorigheid, 
vriendschap en verdraagzaam-
heid. De dames van groep 7 
wonnen de kampkrant prijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna was het de hoogste 
tijd om de RSWwinnaar be-
kend te maken. Groep 11, Beer 
van Scouting Vlierden. Namens 
de kampkrantredactie en de 
RSW organisatie nogmaals van 
harte gefeliciteerd met dit 
knappe resultaat! Met deze 
uitreiking werd deze zeer ge-
slaagde RSW afgesloten. 

* 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. 

Laatste berichtje uit de  
keuken 
De keuken heeft een vacature 
voor levend windscherm. De 
brander onder de grote ham-
burgerpan waaide namelijk re-
gelmatig uit vandaag. Kandida-
ten die hoog en breed genoeg 
zijn kunnen zich voor volgend 
jaar opgeven. We hadden ook 
dit jaar weer echte ambachte-
lijk bereidde diepvries ham-
burgers.  

Eindhoroscoop* 
Onze digitale super waarzeg-
ster heeft na een recente 
software update verbindings-
problemen gekregen. Wat ze 
ook probeert ze krijgt geen 
verbinding meer met de ster-
ren achter de digitale wolken. 
Helaas is het daardoor niet 
gelukt om een betrouwbare 
eind horoscoop op te stellen. 
Omdat wij als kampkrant re-
dactie zeker geen onbetrouw-
bare horoscopen accepteren 
moeten we het daarom doen 
met de algemene (maar zeker 
zo betrouwbare) voorspelling 
van de kampkrantredactie: 
Mocht Cupido je hebben over-
geslagen dit weekend en heb je 
niemand voor een “challenge” 
kunnen strikken.. Treur niet, er 
liggen nog kansen genoeg in de 
komende weken en maanden. En 
mocht het tegen zitten,  voor 
je het weet is er volgend jaar 
weer een nieuwe RSW. Volgens 
de sterren ligt het succes daar 
zeker voor het grijpen. Veel 
liefdesgeluk en wie weet tot 
volgend jaar!  

Puzzel voor volgend jaar. 
Los hem op en maak volgend jaar weer kans op grote prijzen. 

Groep 2 had een ernstig kaas 
tekort vanochtend. Dit kwam 
absoluut niet door de tosti’s. 
Groep 11 had een heerlijk ge-
flambeerde tosti gemaakt voor 
de kampkrantredactie. Omdat 
deze redacteur net gegeten 
had heeft hij deze zeer bel-
eefd (en voor de zekerheid) 
afgeslagen. Volgens groep 2 
zijn ze vaak vergeten in deze 
kampkrant. Of heeft groep 2 
de afgelopen kranten gewoon 
vergeten te lezen? Groep 11 
heeft de verloren spin van 
groep 10 nu echt terug gevond-
en. Ze zullen hem het hele jaar 
goed verzorgen en volgend jaar 
mee terug brengen voor de 
dames. Groep 2 en groep 8 
hebben vanochtend samen 
heerlijke zwarte tosti’s ge-
deeld. Groep 3 hadden deze 
keer gelukkig weer geen dilem-
ma bij het uit elkaar halen van 
de keuken. Bij de heren van 
groep 4 moet er vannacht ie-
mand in hun kamp kist gezeten 
hebben want ze waren dingen 
kwijt. En zelf zijn ze echt niet 
slordig op hun spullen.. Groep 2 
en 8 maakten samen een 
dansje tijdens het wachten. 


