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Thema
Gisteren was het dan zo ver: de superhelden
kwamen langs. Ze hebben onze hulp nodig!
Crash is zijn superkrachten kwijt. Maar hoe
moeten we Crash helpen? Uiteindelijk werd er
besloten om Crash op te roepen, door
“Charlie Charlie… are you there?” te roepen.
In de verte verscheen een zwak lichtje:
Crash. Crash is zijn superkrachten kwijt en hij
is nu alleen nog maar een zwak lichtje. Crash
heeft de hulp van scouts nodig. Iedereen zal
zijn krachten moeten bundelen; alleen zo kan
Crash geholpen worden!

Hoe ver kun je een tunnel in 
lopen? 

😂🤣

Blondje: Om de tuinslang te vervoeren.
Tunnel: Tot de helft want daarna loop je er weer uit
Drol: Ze komen beiden uit warme streken. 



WC praat:

- Van veld paars ISB. 
- Volg me op insta: Amber schulte.X en op 
snap Amber Schulte.X. 
- De mensen die onze spullen hebben gesloopt 
(nr.25) die kunnen een klap voor hun kop 
krijgen. 
- Kom naar tent 15. 
- Doe de Daan! 
- Sanne is gekke poeswe hartje Sanne. (Bedoel 
je niet poesje? Kusjes de kampkrant.)
- Geil toch is Henk. 
- Alleen voor de leiding toch. 
- Sanne is leuk. 
- Henk was hier. 
- Zoooooo dat lucht op. 
- Hoe is het ermee. 
- Super hero. 
- Hoe is het ermee?
- Jack wil met Debbie zoenen! 
- Gijs heeft al meer dan 50 vriendinnen 
gemaakt. 
- Douwe is een fixer. 
- Hoi ik ben Amber. 
- Ik ben Gerd. 
- Bryan heeft vriendinnen gefixt. 
- Hoi tent 09.

Peter R. de Vries rubriek:

Op de nacht van 7 op 8 april is er iets verschrikkelijks 
gebeurd, er zijn themaspullen gesloopt! We hebben naar 
aanwijzingen gezocht, maar de verdachten lopen nog 
steeds vrij rond. Elke tip is goud waard en geeft meer 
kans om deze schobbejakken op te pakken. 

Op de nacht van 7 op 8 april zijn er niet alleen 
themaspullen gesloopt, maar er zijn ook spullen 
meegenomen die andermans eigendom waren. Dit is 
natuurlijk niet de manier waarop we met andermans 
eigendommen omgaan.

Ben jij die eerlijke scout die spijt heeft van zijn daden? 
Meld je dan bij je subkampstaf. Eerlijkheid duurt het 
langst. 😇 😘
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1. Annoniempje heeft drie naakte katten en houdt van naakt 
lopen. Zij heeft ook op heel veel mensen een ‘Crush’ 😍.

2. Jeremy heeft een crush op Verona, maar Verona heeft een 
crush op Gijs.
Jeremy zou ook een rokjesfetisch hebben.

3. Thomas Veenhof (van de snelle slakjes) en Lisa van groepje 
47 hebben bijna verkering 💕. Misschien komt daar een 
kamprelatie van… 

4. Lina zou verliefd zijn op Jelte. Reactie van Jelte: “Ik ken geen 
Lina”. Toen Jelte hoorde hoe zij eruitziet: “Ik heb haar maar één 
keer gezien! Ik hoef geen Lina”. 💘

5. Mika houdt van Jan en ze slapen toevallig in dezelfde tent.

6. Jako ❤ Kim??

Cupido



Post

Bij de WC bij subkamp Flash staat
een hele mooie brievenbus. In deze
brievenbus kan je je mooiste
roddels gooien en dan gaan wij
erachteraan! Wat moet er allemaal
op het papiertje? Je “naam + roddel
+ subkamp + nummer” en dan
komen wij even een leuk praatje
maken.

Spontaan interview met Björk:

Björk: “Ik ga overlopen naar die 
jongen”.
De jongen: “Ik ken haar niet eens, wat 
is dit”!
de kampkrant: “Wat vind jij van deze 
jongen”?
Björk: “Als hij zijn bril afzet, lijkt hij op 
een meisje”.
de jongen: “Echt niet”!

Interview met Afke:

Kampkrant: “Heb je het al gehoord”?
Afke: “Jazeker, dat ik ga winnen”.
kampkrant: “Nee, over Mika. Hij zou iemand 
zwanger hebben gemaakt. Misschien was jij 
de gelukkige”?
Afke: “Nee”!
kampkrant: “Zijn jullie wel een stelletje”?
Afke: “Nah. Hij is verliefd op mij, maar ik wil 
niet familie worden van hem”! (wijst naar 
onze prachtinterviewer Lars Moorman, familie 
van Mika) 

Interviews Weer

Een gesprek met de Super Prutsers
Hoezo zijn jullie de super prutsers? we kunnen geen tent opzetten, 
maar toch wel! We zijn gewoon onhandig.
Hoe gaan jullie de hike doen? Serieus of gewoon een beetje 
chillen? Nou we wilden naar de AH gaan, maar we hebben allemaal 
geen geld bij ons dus dat is lastig! We gaan daarom gewoon chillen 
in de zon, eten en spelletjes doen.
Wat voor spellen? Doen, durven of de waarheid!
Hebben jullie al veel vrienden gemaakt op de RSW? We zijn goede 
vrienden met het andere groepje van onze vereniging. Daar gaan 
we zo ook mee lopen!
Hebben jullie leuke sub-kampleiding? De leiding van oranje is 
superchill. Ik heb wel gehoord dat de leiding van kamp groen heel 
streng is. Behalve Tommy, die is lief.
Wat vonden jullie tot nu toe het leukst van de RSW? Het 
postenspel en dan specifiek het boogschieten en kabelbaan.
Hebben jullie al een beetje leuke jongens gespot op het kamp? Een 
beetje (Er volgt wat geroesemoes over Gijsbert van kamp groen). 
Gijsbert dus? Iedereen moest lachen en één van de meiden werd 
een beetje rood.
Als laatste kwamen we erachter dat de moeder van Bo haar veel 
succes wenste via facebook! Dat is schattig 😊


