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Gisteravond hebben we kennis gemaakt met de vier
planeten: Aeros, Aquas, Pyros en Terras. De vier
planeten hebben dringend onze hulp nodig. De
planeet Sol 3 is in vier stukken uiteengevallen.
Jouw planeet is een van die vier stukken. Dit is niet
het grootste probleem, de intergalactische
onderzoeksraad voor veiligheid heeft berekend dat
de vier planeten op hol zijn geslagen. Ze vliegen in
hoog tempo op elkaar af. Als de vier planeten
elkaar op volle snelheid tegenkomen, zijn de
gevolgen niet te overzien. De vier planeten hebben
jouw hulp nodig! Dit kan alleen als de planeten
intensief met elkaar samenwerken. Alleen zo
kunnen de vier planeten weer veilig bij elkaar
komen! Als we nu niet acteren, dan hebben we nog
maar enkele uren voordat het noodlot toeslaat.

KAMPKRANT

Foto: Wouter Bakker

WC praat

- Whoop whoop eenhoorns
- Mika heeft weer iemand zwanger gemaakt
- Tri poloski
- Emanueel had gister fix, hij hielp een meisje met de 
tafel sjouwen
- Kip, patat en appelmoes
- Drie getekende piemels en een middelvinger
- De verkenners van Scouting St. Jozef van kamp rood 
zijn raar
- Tommy is de knapste subkampstaf
- ‘Vo voor de kampkrant
- Tjarda (7x)
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RSW HM Top 5
zaterdag 7 april

1) Chocolade - Minidisco NL ▲
2) Friends – Marshmello =
3) Fan – Ronnie Flex en Famke Louise▲
4) Dakterras - Swifty ▲
5) Ja! – Bizzy en Kraantje Pappie▼

Dat is pech, JBL weg

Op subkamp paars is hedenochtend om 
6.30u een inval in een tent geweest. 
Het geluidniveau was niet conform de 
Algemene Plaatselijke Verordening. De 
lokale handhaving heeft de box die het 
geluid veroorzaakte in beslaggenomen. 
De zaak is bij de Officier van Justitie 
voorgelegd. De uitspraak van de straf 
volgt later vandaag.

Weerbericht zaterdag

Van onze verslaggever Nadir.

Vandaag is het 18 graden, lekker warm dus. 
T-shirtje aan en gaan met die banaan. 
Neerslagkans is 0%, dus het blijft lekker 
helder. Er staat een klein briesje. De 
luchtvochtigheid is 62%. In de avonduren kan 
het wederom koud zijn, dus trek iets warms 
aan bij het overlopen ;-).

Foto: Wouter Bakker

De aquatoppertjes

Verona van de aquatoppers heeft 
gisteravond met Gijs en Siem gezoend. Het 
trio had een weddenschap om vijf Milka-
repen. Verona ging testen wie beter was in 
zoenen. De resultaten zijn nog niet bekend, 
ze moet de punten nog optellen. Wel is al 
gezegd dat ze beiden goed konden zoenen. 
En meedoen is belangrijker dan winnen. Het 
was voor Gijs wel de eerste keer dat hij 
zoende maar hij maakte een inhaalsprint op 
het gebied van sfeer. Hij wachtte totdat 
iedereen sliep en ze dicht tegen elkaar zaten 
onder een volle maan. Een echte 
romanticus! We wachten allemaal vol 
spanning op de uitslag.



Steenbok Kleur Rood. Het 
wordt een weekend vol met 
avontuur en vriendschap. 
Pas wel op met wat je eet 
want niet iedereen is even 
aardig.

Vissen Kleur Groen. Pas 
op voor verraad! Vooral 
waterman heeft nogal wat 
Cyanide ingekocht.

Waterman Kleur Blauw. 
Het is tijd om vrienden te 
maken vooral vissen 
kunnen het erg goed met 
jou vinden. Pas op voor 
Cyanide vergiftiging.

Weegschaal Kleur 
Afwasborstel. Je weegt heel 
wat af deze week. Pas 
vooral op bij het wegen van 
Cyanide. Een ongeluk zit in 
een klein hoekje!

Leeuw Kleur #ef0bcd. Je 
voelt je misschien erg 
machtig als leeuw maar pas 
op. De kleinste muis kan je 
neerhalen! (En Cyanide)

Ram Kleur Geel. Het wordt 
een gek weekend voor jou 
Pas op bij Hollandse 
Leeuwen, er is Cyanide in 
het zand gevonden.

Horoscoop

Kreeft Kleur Kaasschaaf 
Weet jij wat dodelijk is 
voor kreeften? Cyanide!

Maagd Kleur Paars. 
18+, dus dat mogen 
helaas niet meer over 
melden.

Boogschutter Kleur 
Geel. Bogen zijn 
natuurlijk wel klassiek 
en traditioneel, maar 
een zeker 
“fixeermiddel” kan de 
klus ook gemakkelijk 
klaren.

Schorpion Kleur 
Pikzwart. Weet jij waar 
je ook cyanide voor kan 
gebruiken? Fixeer voor 
“natte plaat”-fotografie.

Stier Kleur Roze. Op het 
gebied van liefde ziet het 
er goed uit. Maar pas wel 
op dat je niet de 
verkeerde mensen 
aantrekt. Maak dus altijd 
een duidelijk stapeltje 
kleren.

Tweelingen Kleur 
Paars. Evil Twins zijn 
niet om mee te spotten 
zeker niet als er 
Cyanide in het spel is.



Anne Charlotte     Pepijn

Chayenne en Wesley zijn 1 
maand samen

Rebecca    Noa Schnapp

Vin Wolfhard   Bo

Verona      Gijs      Siem

Bente is facking lekker xxx 
Mika

L L + A     T

Mark     Siebren

Nirvan zoekt een vriendin. Het moet 
een aardig meisje zijn, ze moet rijke 
ouders hebben en kunnen golven. 
Nirvan is 13 jaar, 1,63m en te bereiken 
op 06 300 96 409.

Kampkrant Tinder

Sjors is een meisje die een jongen 
zoekt die alles voor haar wil doen. Het 
moet een stoere jongen zijn die met 
haar wil en kan stoeien (ze is erg 
sterk). Ze wil graag dieren met hem 
houden. Hij moet aardig zijn en willen 
rollen in het bos. Sjors is 11 jaar en 
staat op Terras.

Isa is een lief meisje. Ze zoekt een 
leuke jongen met blond haar, niet te 
groot, 12, 13 of 14 jaar en vooral leuk 
en grappig. Isa is 13 jaar oud en zit bij 
de Scoutinggroep Bolaro. Ze is ‘s 
nachts dol op overlopen, maar overdag 
vooral bij tent 30 te vinden.

Nick en Bram zoeken samen naar een 
leuk meisje. Knap, slim, die hun troep 
opruimt, gevoel voor humor, agressief 
maar op een fijne manier, 1,68m, ze 
moet kunnen koken, knuffelbaar, 
ochtend en avondmens, in bezit van 
een eigen zaklamp, bereidt tot 
overlopen en een durfal. Ze komen van 
Scouting Rijnwoud, Aqua 44.

Nieuwe kampliefdes


