
Moeder natuur heeft decennia lang last ge-
had van vervuiling door fabrieken, auto’s en 
andere monsters gemaakt door mensen-
handen. Het is nu aan ons, de generatie 
van de toekomst, om te zorgen dat moeder 
natuur niet vergaat. Moeder natuur heeft 
ons nodig! We moeten takken vinden voor 
de toekomstboom om de toekomst te red-
den. De takken worden bevestigd op de 
grote BOOM in de kampvuurkuil. Het sub-
kamp met de meeste takken aan het eind 
van het kamp wint. Het probleem van ver-
vuiling wordt per element opgelost. Lucht 
was als eerste. Er is ook goed nieuws er zijn namelijk prijzen gewonnen! Er is een gouden palm-
boom uitgereikt aan twee van de vier beste filmpjes van het RSW. De eerste twee gouden palm-
bomen zijn gewonnen door groepje 4 en groepje 21. En niet ver-
geten altijd afval scheiden! 
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De eerste liefden op deze RSW is alweer ont-
dekt! 
Romy (Kimball) heeft iemand op het kampter-
rein gespot waar ze, zoals ze heeft gezegd, 
‘wel mee wil zoenen’: een lange blonde jongen 
met een zonnebril en een pet genaamd Yoek. 
Wie o wie is deze jongen? 

Martijn (Van Wassenaar van Obdam) heeft z’n 
grote liefde Iris van zijn nachtelijke wc-dates 
van vorig jaar weer ontmoet en dit jaar zelfs 
als buurvrouw! Wie weet wat er dit jaar van zal 
komen… 
 

Vincent (13 jaar) van de Franciscusgroep is 
nog zoekende. Hij zoekt een meisje met een 
boerderij met koeien. 

Wie o wie stelt zich kandidaat? 
 
Louise van scouting Scojesa zoekt nog iemand om te kunnen likkuh 
likkuh. 

Thema! 

Van Romy en Yoek willen we natuur-
lijk meer weten! SLA OM!—> 



Een trein. 

Moppenboom 

Woordzoeker 

Wat is geel en als het in je oog komt 
doet het pijn? 

 

 

Wat is wit en als het uit de boom valt 
is je kachel stuk? 

 

 

Er kwam een terrorist bij een wegres-
taurant. BOEM weg restaurant. 

 

Er kwam een olifant op het toneel 
BOEM toneelstuk. 

 

Er lopen twee chipszakjes over straat. 
Zegt de een tegen de ander: “Gaat het 
wel goed met je?” Dan zegt de ander: 
“Nee ik moet vanavond naar een 
feestje”. 

 

Twee soepkommen liggen romantisch 
naast elkaar zegt de ene tegen de an-
der: “maggi er in?”. 

 

Wat is de gelijkenis tussen je billen en 
de woestijn?  
 

Een trein. 

Je kachel. 

kaktussen 

rsw is
 le

uk 
Slag is het leuk-

ste (not)!! 
#
p
o
e
p
s
e
lf
ie
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Regen is Kwalitatief Uiter-mate Teleurstellend 

Tommy <3<3<3<3 

Tokkie’s zijn
 de beste 

We gaan ze een poepie 

laten ruiken 

3 + 3 = geen 7 

niet vergeten door te trekken Maico van de shawano’s is vol-

gens mij echt heel leuk 

(was op heren toilet) 

zonnebojkies 4 life
 <3 

Pien en Max zijn weer 
aan het daten 

Zo dat lucht op! 

WC-praat 



Moppenboom 

Romy is weer erg populair dit kamp. Zowel 
Auke als Yoek vechten om haar hart. Maar 
wie zal er winnen? Om wat meer informatie 
over deze romance te krijgen, ging de kamp-
krant op onderzoek uit. 

Dus bezakt en gepakt met een luidspreker 
gingen we op zoek naar “groepje 15” en “de 
kimballs”. Na reacties als “welke dieren zijn 
dat?” en “wtf, king balls?” kwamen we uit bij 
Yoek en Auke. 

Yoek was blijkbaar nog niet geheel op de 
hoogte van zijn romance met Romy. Sterker 
nog, hij heeft vanavond al een date gepland 
staan met Koen. Auke, wist echter meer van de romance. Hij heeft gister namelijk “twee” 
woorden gewisseld met Romy en toen besloten om zich als ware wingman op te werpen 
voor Yoek. Na wat woorden gewisseld te hebben bleek hij zelf ook wel erg geïnteres-
seerd te zijn in Romy. Hij gaf haar namelijk een dikke 8,5. Toen we Yoek opnieuw naar 
zijn mening vroegen gaf hij ook aan “een ware klik met Romy” te voelen, al had hij haar 
nog niet eerder gezien. 

Wij gingen verder op onderzoek uit. Romy moest toch ergens in het bos te vinden zijn. 
Ineens stuitte wij op de zus van Romy. Toen zij hoorde van het verhaal, was haar directe 
reactie “maar twee?!?!?! Dat is erg teleurstellend, ze had beter kunnen doen”. 

In een laatste “desperate” poging, kruisten wij het pad met een meisje die met de naam 
“anonieme bron ” (AB) door het leven gaat. Na wat verbazing over de naam, besloten wij 
haar naar Romy te vragen. Daar wist AB erg veel van af, ze kent Romy namelijk erg 
goed. AB vertelde dat Romy een ware hartendief is. Met enige jaloezie vertelde zij ons 
dat het erg leuk is dat Romy twee scharrels heeft, maar dat het een beetje jammer is dat 
ze niets voor anderen overlaat. Hieruit bleek natuurlijk dat AB ook diepe gevoelens koes-
terde voor Auke en Yoek. Maar hoe moet dat nou? Max was toch haar ware liefde?!?!? 

Welk koppel denk jij dat er moet ontstaan? Laat het ons via de WC-praat weten… 

#YOMY voor Yoek en Romy, #AUMY voor Auke en Romy, #MAAB voor Max en AB, 

#YOAB voor Yoek en AB, #AUAB 

Love.. I’ts not easy 
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VERGEET 

DUS NIET 
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VUURKUIL 

VANAVOND! 

Ook deze RSW gingen jullie weer op kamp! Maar net 
weer iets anders dan alle andere jaren! Namelijk dit 
keer DUURZAAM! Zonder papier gingen jullie de 
woeste wereld van Aerdenhout te lijf. Teamwork, ge-
heugen, en precisie waren nodig om niet voor eeuwig 
verdwaald te raken in het doolhof van villa’s. Aange-
zien ik nog geen NL-Alert binnen heb van vermiste 
scouts neem ik aan dat jullie dit allemaal geweldig ge-
daan hebben! :) Maar nu is de grote vraag: wie deed 
het het best?! Morgen en vanavond zijn de laatste 
lootjes! Doe nog even je best! Maar bovenal, heb nog 
even plezier! Want de RSW is niet alleen een wed-
strijd maar ook een gelegenheid om nieuwe scouts te 
leren kennen van over de hele regio! Dus spreek die 
leuke gids nog eens aan en vraag nog is een keer aan die ver-
kenner of je het zout misschien mag lenen omdat jij het bent ver-
geten. En wissel nog eens wat nummers uit!  

Scouting doe je samen! 

Weer: 

Hike: 


