
 

 

Vrijdag 18 april 
2008 

Jaargang 1 

Zonnig Welkom 
Met deze eerste editie van The 
Sunny Times willen wij jullie 
verwelkomen in dit zonnige 
oord. Hier zullen jullie de 
komende dagen velen avonturen 
beleven. Het zal bloed, zweet en 
tranen kosten. Maar uiteindelijk 
zullen vijf van jullie rijkelijk 
beloond worden met een reis 
naar een nieuw zonnig eiland met 
nieuwe avonturen en competities. 
Als razende reporters zijn we 
erbij om verslag te doen.  
 
Groeten van The Sunny Times 
redactie !!   

Even kennis maken 
Bob-O 
Een verwende BN’er die verwacht 
dat hij met al zijn gadgets het 
helemaal gaat redden in de 
wildernis. Bob-O  
Goor 
De flitsende figuur die denkt dat 
alles gaat lukken. 
Oboema 
De natuurfreak op geitenwollen 
sokken en die overal wel een 
natuurlijke oplossing voor heeft. 
De Majoor 
Met zijn ervaringen uit het leger en 
zijn disciplines kan hij dit avontuur 
met gemak aan. 
Rob &Robin  
Dit zonnige presentatieduo volgt 
alle kandidaten op de voet en duikt 
overal op om verslag te doen 

Richtlijnen ter verbetering 
van het eiland 

 Alcohol en verdovende 
middelen zijn verboden. 

 Alles wat rookt is verboden 
(dus ook sigaretten en open 
vuur). 

 Open vuur alleen als er 
toestemming is van de 
organisatie. 

 Alles dat het natuurlijk 
evenwicht verstoord is niet 
toegestaan. 

 Er mag niet in de grond 
gegraven worden. 

 Het eiland (het Naaldenveld) 
mag niet zonder toestemming 
verlaten worden. 

 Ruim je rommel op! 
 Kom overal op tijd!  
 Vanaf 0.30 uur is stilte 

verplicht! 
 Wijk niet van de paden af, 

tenzij dit je is gezegd. 

Getallen 
179 deelnemers 
52 medewerkers 
6 themafiguren 
100% scouts 
 

Weer van vandaag: 
 

 Zwaar bewolkt!  
 
Temperatuur: minimaal 4, 
maximaal 12 graden 
Windkracht: 4 uit noordoostelijke 
richting 
20% kans op neerslag 

Sport 
De jaarlijkse schildpadden-
race is vanmiddag om 12 
uur van start gegaan. Naar 
verwachting zal de eerste 
schildpad zondagochtend 
aankomen. 
 

 
 
 



 Jullie eerste ervaring op het Expeditie Robinson 
eiland! 

Na het opbouwen van jullie eigen strandhutjes en 
bouwvallige keukentjes wordt dit grote avontuur 
officieel geopend! 
Daarna gaan we met z’n allen naar de kampvuurkuil. 

 

 

Waar is de redactie? 
Heb jij iets superinteressants te 
melden: iets geks, iets leuks, iets 
spectaculairs, dat in de krant móét 
komen?! 
 
Zoek ons, in zongele T-shirts van 
The Sunny Times! 
 
Geef ons je verhaal en krijg 
publiciteit in de media. 

Handige spullen om bij je te 
hebben op het eiland: 
 Verrekijker 
 Zonnebril 
 Teenslippers 
 Zakmes 
 Badhanddoek 
 Kompas 
 Parasol 
 Zonnebrandcrème 
 Drinkwater 
 Zwembroek / Bikini 

Eilandgegevens: 
Scoutcentrum het 

Naaldenveld 
de Zuidlaan 47 

1226 GA Bentveld 
(Aerdenhout) 

Felicitaties 
De oudste palmboom op 
het eiland viert vandaag 

zijn 130ste verjaardag.  
Jullie zijn van harte 

uitgenodigd om haar te 
komen knuffelen 

 
Flipper de Dolfijn is de 
trotse moeder geworden 
van een klein dolfijntje.  
 
Namens de redactie 
allemaal van harte 
gefeliciteerd! 

Waarschuwing 
Pas op voor vallende 

kokosnoten!! 

Prijsje winnen? 
Er zal een prijs worden 
uitgereikt aan degene 
die een bewoner vindt 
op dit onbewoonde 
eiland. 
Gevonden? Meld je dan 
bij de redactie. 
 
Dieren worden niet meegerekend. 
Bewoners die het eiland tijdelijk 
bewonen worden ook niet 
meegerekend. 
De eerste persoon of het eerste 
groepje die kan aantonen dat hier 
een echte bewoner woont, krijgt 
een prijs. 


