
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scouting St. Jozef uit Leiden 
weer een kampkrant voor 
jullie in elkaar zodat jullie 
niets hoeven te missen van 
dit gave kamp. Heel veel 
plezier de komende dagen! 

                     

Welkom allemaal op het 
prachtig mooie naaldenveld, 
waar we weer gaan genieten 
van mooi weer, leuke spellen 
en veel gezelligheid. Deze RSW 
staat in het teken van Mario. 
Zoals jullie kunnen zien is het 

kamp dit jaar in 2D. En zoals 
het hoort kunnen we onszelf 
verplaatsen door rioolbuizen 
om snel van de ene plek 
naar de andere te komen. 
Net als elk jaar zetten de 
Explorers van  

Natuurlijk zie je op deze RSW over-
al leuke boys en mooie ladies 
rondlopen. Dit jaar gaan we in de 
Yoshi-paper ruimte reserveren 

voor de beste datingadver-
tenties. Stel nou dat je dat 
héél leuke meisje of die 
héél stoere jongen van die 
andere (of je eigen) vereni-

ging niet durft te vragen, 
dan bieden wij nu de da-
tingservice! Je kunt nu 
geheel gratis een adver-
tentie plaatsen in onze 
Yoshi-Paper en wij zorgen 
ervoor dat je liefdesbe-
richt kenbaar gemaakt 
wordt aan dat lekkere 

ding waar je een oogje op 
hebt!  Je kunt je melden bij 
een van de redacteuren van 
de Yoshi-Paper om je ver-
haal te laten plaatsen. In de 
volgende editie van de  
Yoshi-Paper kun je de eerste 
advertenties verwachten! 

 

Welkom!! 
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Boerhaavegroep, 
Voorhout 
Bostreno, Noord-
wijkerhout 
Franciscusgroep, 
Leiden 
Graaf van Lynden, 
Lisse 
Kimball O'Hara 
groep, Voorscho-
ten 
Lisser Kaninefa-
ten, Lisse 
Mauritsgroep, 
Voorschoten 
Scojesagroep, 
Sassenheim 
Scouting Bode-
graven, Bodegra-
ven 
Scouting Brons-
geest, Noordwij-
kerhout 
Scouting Derja, 
Oegstgeest 
Scouting Limes, 
Katwijk Scouting 
St. Jozef, Leiden 
Scouting Uithoek, 
Alphen a/d Rijn 
Scouting Willi-
brord, Wassenaar 
Scoutinggroep 
Shawano's, Lisse 
Shawano's Oegst-
geest, Oegstgeest 
St Jozef-
Emerentiana-
groep, Noordwij-
kerhout 
Tjarda Hillegom, 
Hillegom 
Willem Barentsz-
groep, Alphen a/d 
Rijn 

DATINGBUREAU! 



 

Wc praat 

RULES 
Het is niet toegestaan met 
auto's, motoren, brommers 
of fietsen op het terrein te 
rijden. Auto's en motoren 
parkeren op het parkeerter-
rein, fietsen en brommers in 
de fietsenstalling. Voor het 
vervoer van kampmateriaal 
zijn kruiwagens en handkar-
ren aanwezig. Na het gebruik 
moeten deze direct worden 
teruggebracht.   

Het is niet toegestaan om 
vuur te maken. Dit mag alleen 
door de leiding op een aantal 
voorbestemde plaatsen.  

 Klim niet over de hekken, 
(alleen toegestaan bij een 

algehele calamiteit).   

Hak of zaag niet in de bomen 
en verniel geen struiken of 
afrastering. Het graven van 
kuilen is niet toegestaan.  

Houdt het toiletgebouw net-
jes en schoon en waarschuw 
de kampwacht bij storingen 
of ongelukjes.  

Groente schoonmaken, pan-
nen schuren of afwassen kan 
aan de buitenzijde van het  
toiletgebouw.  

Elke afwas dient te worden 
afgesloten met het schoon-
maken van de afwastrog zo-
dat een ander niet met 

jouw etensresten en vettig-
heid geconfronteerd wordt.  

 Houdt rekening met de priva-
cy van anderen, zowel op het 
terrein als in de omgeving.  

Loop of speel niet op het 
kampterrein van een ander.  

 Het is niet toegestaan om 
alcohol, rookwaren of verdo-
vende middelen mee te ne-
men en/of te gebruiken.  

 Energiedranken, zoals Red 
Bull en Bullit, zijn niet toege-
staan. Deze zullen door de 
subkampstaf worden ingeno-
men.  

Mouser een bommengooi-
ende tussenbaas is die 
bommen gooit om goede 
dromen kapot te maken? 

Het kampkrantteam er 
heel veel zin in heeft? 

De eerste Mario Bros ga-
me uit 1983 is? 

Donkey Kong de eerste 
rivaal van Marion was? 

Er meer dan 200 Ma-

We onwijs geluk hebben met 
het weer? 

Het videospel Mario bedacht 
werd door Shigeru Miyamoto? 

Dat de huisbaas van Shigeru 
Miyamoto Mario heet en Ma-
rio ook daadwerkelijk naar 
deze man is vernoemd? 

De grote groene kever-
eindbaas uit Mario Galaxy 
Bugaboom heet? 

riospellen zijn? 

Wario de evil tweeling-
broer van Mario is? 

We ook een onwijs leuk 
uitzicht hebben? 

oooowww echt? INTERES-
SANT!!!! 

 

 

 

 

welke jongen of welk 
meisje van de andere 
scoutinggroep jij valt!  

Het kampkrant-team wil 
natuurlijk ook alles weten 
over nieuwe stelletjes en 
stiekeme zoenen;).  

Dus schrijf het op, en mis-
schien lees je het later 
terug in de krant! 

  

Op de wc hangen witte 
vellen papier, de zoge-
naamde wc-praat. Hier 
kun je alles kwijt, ( echt 
álles!), aan het kampkrant-
team. Neem dus geen wc-
rol mee maar een pen! Of 
misschien hangt er wel 
een pen. Alles mag! Hoe 
leuk je de RSW vindt, hoe 
spannend je het thema 
vindt of misschien wel op 

 

Wist je dat? 



Horoscopen 
Tweeling: 
Aan dit kamp zal je warme 
gevoelens over houden. Dat 
kan een nieuwe vriendschap 
zijn of een nieuwe liefde. 
Geluksdag: zaterdag 
 
Steenbok: 
Hoewel het in je aard ligt om 
door te denderen moet je 
soms wat rustiger aan doen. 
Dat is goed voor lichaam en 
geest. Relax! 
Geluksnummer: 7 
 
 

L e e u w : 
Jij zit vol energie en spanning. 
Ben je ergens bang voor? Heb 
geen angst, je vrienden zijn er 
voor je. 
Gelukskleur: blauw 
 
B o o g s c h u t t e r : 
Kijk uit waar je je pijlen op 
richt! Niet alles loopt zoals je 
zou denken. Kijk uit voor on-
verwachte situaties en geniet 
van het onvoorspelbare. 
Geluksteen: kleine teen 
 
 

W e e g s c h a a l : 
Je ontmoet dit kamp een erg aan-
trekkelijke persoon van het andere 
geslacht. Doe je haar goed en laat 
een goede indruk achter door hoog 
te eindigen op de RSW.  
Gelukssteen: kiezel 
 
Maagd: 
Met de liefde gaat het wat minder dit 
kamp maar daar staat tegenover dat 
je wel geluk hebt in het spel. Het 
weer zit je mee! 
Gelukslichaamsdeel: linkerschouder 
 
Morgen de andere horoscopen! 

 

 



erg handig en houdt er van om 
gave dingen te knutselen. 
Yoshi: Een heel leuke dino en de 
beste vriend van Mario. Yoshi 
eet bijna alles op als hij dat wil. 
Als hij iets heeft opgegeten kan 
hij er een ei van maken en het 
gebruiken als werpbal. 
Bowser: De nummer 1 vijand 
van Mario. Bowser is een grote 
lompe schildpad met punten op 
zijn rug. Hij wil heersen over 
Mushroom-Kingdom en hij ont-
voerd Prinsess Peach. Gelukkig 
wint Mario altijd van Bowser. 
Donkey Kong: Een grote aap die 
er van houdt om Mario te pes-
ten. Hij ontvoerd vaak prinses-
sen die Mario dan moet gaan 

Ken je karakters: 
Mario: De Italiaanse loodgieter 
waar het allemaal om draait. Hij 
is snel, behendig en is de be-
schermer van Mushroom-
Kingdom. 
Luigi: Is de jongere broer van 
Mario, hij is misschien niet zo 
sterk en dapper als Mario maar 
is veel leniger en veel sneller. 
Anontio: Een andere broer van 
Mario, het feestbeest van de 
familie die op zijn tijd ook van 
lekker wandelen houdt. 
Giovani: De laatste broer van 
Mario. Hij is pas laat naar 
Mushroom Kingdom verhuist en 
is nu nog druk bezig met zijn 
inburgeringscursus. Giovanni is 

redden. Zijn lievelingseten is een 
tros bananen. 
Wario: Hij is de vijand of de 
vriend van Mario. Het is maar 
net waar hij het meeste geld 
mee kan verdienen. Wario is gek 
op bling-bling. Hij is heel sterk 
en vecht vaak gemeen. 
Toad: is de eigenwijze, praatgra-
ge dienaar van Princess Peach. 
Aangezien Toad niet één van de 
beste bewakers is, moet hij vaak 
worden gered. 
 

Interview met Donkey Kong: 
Wat is jouw lievelingseten? 

Grrrrr Ooe  oee aaah 

Waar heb je Peach verstopt? 

Aahhh Grrrrr Ahhh Oee Grrrr 

 

 

 

 

Hallo allemaal,                   

 

Ik zal me even  voorstellen: 

Mijn naam is Princess Peach. Ik ben een leuke, jonge, spontane meid uit het padden-
stoelenkoninkrijk. 

Mijn hobby’s zijn: mezelf laten ontvoeren, gillen en koken met paddenstoelen.  

Mijn lievelingskleur is roze. 

Ik ben op zoek naar een spontane, knappe man van Italiaanse afkomst. 

Mijn ideale date heeft een grote snor, is gek op pizza’s en is handig met gereedschap. 

  

Heb jij dezelfde interesses en zie jij jezelf hierin terug? 

Neem dan contact op met de kampkrantredactie en misschien word jij wel mijn vol-
gende date!! 


