
Veel leesplezier! 

Het is weer zover… de RSW is be-
gonnen! De RSW is natuurlijk het al-
lerleukste en spannendste kamp van 
het jaar (ja, zelfs leuker dan zomer-
kamp)! Maar er moet natuurlijk ook 
op onnavolgbare wijze verslag wor-
den gelegd van het kamp. Daarom 
zijn wij aangesteld. “Wie zijn wij?” zal 
je denken… Wij zijn de KAMP-
KRANT CREW. Wij zijn een afvaardi-
ging van de Explo’s van Scouting St. 
Jozef te Leiden en vormen net als voorgaande jaren het team dat jullie gaat voor-
zien van alle roddels, verhalen en informatie over de RSW. De krant die je nu in je 
handen hebt, is de eerste uit een reeks van drie kranten. Wij wensen je ook dit 
jaar weer veel plezier, spanning, bomen, uitdaging, liefde, over-
lopen, punten en misschien zelfs wel een plekje op de LSW toe.  

Cupido 

RSW REGIO HOLLANDS 

MIDDEN  Vrijdag  15 april 

Nummer 1.  

KAMPKRANT!  

Iets met een…. 

2015 

V
O

L
G

 
O

N
S

 
O

P
 
F
A

C
E

B
O

O
K

:
 
@

K
A

M
P

K
R

A
N

T
C

R
E

W
 

Ook deze RSW speelt de kamp-
krant weer voor Cupido! Om de-
ze reden zijn wij op zoek naar 
personen die wel een beetje lief-
de kunnen gebruiken. De kamp-
krant-Cupido gaat hard zijn best 
doen om de liefde te vinden. Wil 
je ook een beetje liefde of ken je 
iemand die het hard nodig heeft, 
meld je dan snel bij de kamp-
krant crew! 

WELKOM 

Misschien valt hij/zij wel voor je bij 
Hollandse leeuwen! 



Ik  zoek je in het bos.                                                   
Jij staat wortel te schieten.      
Ik zoek een perfect plekje tussen   
je takken en je stam     
Zal ik je omhakken of omzagen?    
Ik kom je zoeken.        
Ik kom je halen.     
Verstop je in de hoeken.     
Verstop je in de dalen.      
Gister was mooi.             
Morgen haal je niet.       
Ik bevrijd je uit je kooi.         
Dit is het einde van je lied. 
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Op de wc's bij het hoofdgebouw hangen witte vellen papier, 
de zogenaamde wc-praat. Hier kun je je binnenste gevoelens 
kwijt, (maar dan ook echt álles!), aan de kampkrantcrew (en 
onze lezers natuurlijk). Je kan er van alles opzetten… Hoe 
leuk je de RSW vindt, hoe spannend je het thema wel niet 
vindt of misschien wel wie de leukste scout van het kamp is! 
Dus schrijf iets op en wie weet lees je het later terug in de 
kampkrant! En niet teveel WC-papier gebruiken, hè! Denk om 
de natuur! 

WC-praat 

Houthakker 

Gedichtje door Nathan ->> 

_ _ _,  _ _ _,  _ _ _,  _ _ _   _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ 

_ _ _,  _ _ _,  _ _ _,  _ _ _   _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ 
Maak 2 keer dezelfde zin met de overgeble-

ven letters! 



Ik  zoek je in het bos.                                                   
Jij staat wortel te schieten.      
Ik zoek een perfect plekje tussen   
je takken en je stam     
Zal ik je omhakken of omzagen?    
Ik kom je zoeken.        
Ik kom je halen.     
Verstop je in de hoeken.     
Verstop je in de dalen.      
Gister was mooi.             
Morgen haal je niet.       
Ik bevrijd je uit je kooi.         
Dit is het einde van je lied. 

Houthakker 

_ _ _,  _ _ _,  _ _ _,  _ _ _   _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ 

_ _ _,  _ _ _,  _ _ _,  _ _ _   _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ 

Tweeling: Aan dit kamp zal je warme ge-

voelens over houden. Dat kan een nieuwe 

vriendschap zijn of een nieuwe liefde. Ge-

luksdag: 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 

Leeuw: Jij zit vol energie en spanning. Ben je ergens bang voor? 

Heb geen angst, je vrienden zijn er voor je. Gelukskleur: blauw 

Boogschutter: Kijk uit waar je je pijlen op richt! Niet alles loopt 

zoals je zou denken. Kijk uit voor on- verwachte situaties en ge-

niet van het onvoorspelbare. Geluksteen: kleine teen 

Weegschaal: Je ontmoet dit kamp een erg aantrekkelijke persoon 

van het andere geslacht. Doe je haar goed en laat een goede in-

druk achter door hoog te eindigen op de RSW. Gelukssteen: kie-

zel 

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 

Kreeft: Je zult veel geld gaan verdienen. Spaar het op en gebruik het voor een goed doel. 

Je hebt succes in de liefde maar verlies daardoor niet je vrienden! Geluksschaar: links-

handige schaar 

Ram: Als je hard je best doet, zul je je doel bereiken. Bijvoorbeeld door de RSW te win-

nen of indruk te maken op dat meisje/de jongen waar je verliefd op bent. Gelukshaar: 

lang en blond 

Stier: Maak dit kamp veel vrienden. Daar heb je later genot van. Kijk uit voor schild- 

padden. Die kunnen namelijk bijten. Geluksgewei: wokkelvorm 

Schorpioen: Je zal dit kamp een lange, knappe vreemdeling tegenkomen. Maar loop niet 

te hard van stapel want dan gaat het fout. Kijk uit voor bananenschillen. Geluksinsect: 

mug 

Waterman: Het Naaldenveld is een bijzonder bos. Je kunt er 

niet alleen genieten van de natuur, je kunt er ook winnen met 

een belangrijke wedstrijd. Hou vol! Geluksdier: Zeekoe 

Vissen: Je zwemt als een vis tussen de scouts door, je voelt je 

er helemaal thuis. Hou contact met je nieuwe vrienden, ze zul- 

len later koffie voor je zetten. Geluks-eten: Sushi 

Horoscoop 



Slogan of motto van bedrijf 

 

Maak je eigen 

Strip 

-Verhaal 

<== 

VERGEET 

DUS NIET 

EEN TRUI/

JAS AAN TE 

TREKKEN 

NAAR DE 

KAMP-

VUURKUIL 

VANAVOND! 

 

Maak je eigen verhaal door de woorden tussen haakjes in te vullen op de stippellijntjes! 

Je komt aan op RSW en daar zie je .....................(lievelings gids/ verkenner) je wordt 
zo ................. (emotie) dat je ................................ (kledingsstuk), nat wordt van het zweet. 
Dus je kijkt in je .......................... (voorwerp) voor een ............................. (zelfstandig 
naamwoord). Wanneer je dat doet, zie je opeens je ..............................(lievelings gids/ ver
-kenner), dus je ............................. (werkwoord) al je .............................. (emotie + heid) 
bijeen en loopt naar hem/haar toe. Hij/ zij zegt: 
................................................................................. ....................... (zin die je vandaag 
hebt gezegd). Jij vindt dat zo romantisch dat je hem/haar ten huwelijk ........................ 
(fitnessonderdeel + t). Op dat moment ....................... (werkwoord) jullie in 
een ......................................... (natuurramp). Jullie vinden een ............................ 
(zelfstandig naamwoord) en klimmen daarin. Jullie overleven het en jullie komen weer op 
het RSW terrein aan. Op dat moment zegt ..................................(lievelings gids/
verkenner) ‘ik wil heel graag met je trouwen!’ Je kamp kan niet meer stuk. 


