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R E G I O 
HO L L A N D S M I D D E N

RSW is in beweging gekomen!

Gisteravond is het feest los gebarsten, want RSW 2019 is nu echt begonnen! Met z’n 
alle zijn we al druk begonnen met de bouw van onze eigen stoomtrein! Deze stoomtrein 
zou gaan rijden op de energie die wij opwekken op de G4-top in de Regio van Stabiele 
Wanorde. Nadat iedereen zijn plekje heeft ingericht en eigen heeft gemaakt, zijn jullie 
begonnen met het verzamelen van de rubberen zaden. Rubber is onmisbaar bij het 
maken van een goede stoomtrein. Dit bleek nog een lastige taak want iedereen wou 
graag setjes maken om te winnen, maar uiteindelijk bleek groepje 9 het snelst en 
behendigst en won dit spel! Daarna mochten we dan eindelijk de gouverneurs 
ontmoeten en wat een show maakte ze er van! Er werd veel gedanst, gezongen en 
vooral veel lol gemaakt! 

Maar we moeten niet ons doel uit oog verliezen, want in de kampvuurkuil hebben we 
allemaal opdrachten gedaan om tandwielen te verdienen. Die tandwielen zijn cruciaal 
voor een werkende stoomtrein, dus moesten we goed samenwerken en vooral goed 
luisteren! Uiteindelijk deden alle subkampen het zo goed dat er maar liefst vier 
tandwielen zijn verdiend! Eentje voor elk subkamp.
De kampkrant crew heeft ook niet stil gezeten. We zijn al druk bezig geweest met ons 
dating bureau. We hebben al veel aanmeldingen maar er is nog plaats over, dus wees 
er snel bij als je nog wilt! Ook zijn we opzoek gegaan naar die sappige roddels en die 
waren er! Maar daar gaan we nog niks over verklappen dat kun je allemaal op een 
verdere pagina lezen. 

Ook moeten wij ons excuus aanbieden, gister hebben we een prachtige kampkrant 
uitgedeeld. Maar in deze krant staat er een imperfectie. Hierbij is de hele kampkrant 
crew erg desolaat. De datum staat verkeerd en hiervoor willen we graag onze 
verontschuldiging aanbieden. Het spijt ons zeer en we beloven u, onze trouwe lezer, dat 
het nooit meer zal gebeuren. 
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§ Vliegende tijger! ik vang je op!!!
§ Koen ❤ Yrsa 3x!
§ help ik wil wc papier!
§ Lina en roos zijn kei laat en kei cool
§ Voeg toe op insta 

X_Femke.D_X, Mirla2006, 
Chajenne88, Shin_15, xo.Marit.xo en 
Daphnaax._!
§ Green Mountain Goats 4 the win!
§ Mirla wil een vriendje!
§ Wiebe ❤ Stan
§ Bilie Eilish
§ Ik ben geen Landscout!
§ charjene NEE ❤ Victor
• Merel ❤ Daan
• Frikandel ❤
• Nicolaas ❤ Rachel
• Liefde op aarde
• Ik zie geen vershil tussen het 

vrouwentoilet en mannentoilet -Sterre-
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Er is overlast gemeld door groepje 45 van subkamp 
paars. Volgens de getuigen werd er om 5 uur ‘s 
ochtends geschreeuwd. Als je meer weet over dit 
incident meldt dit dan direct bij de dichtsbijzijnde 
kampkrant redacteur. 

Dit is groepje 37 van subkamp rood, de winnaar van de 
fotocompetitie. Ze vertelde ons dat ze eerst niet voor de 
punten gingen, maar toen ze de fotocompetitie wonnen 
besloten ze er toch voor te gaan. Ze moeten wel 
oppassen dat ze niet eerste worden, omdat ze niet de 
wet voor willen lezen voor alle deelnemers van de RSW!

Er is een brownie oorlog in subkamp rood! Wij 
adviseren jullie om dat subkamp te vermijden en een 
helm te dragen als door het oorlogsgebied trekt. Word 
je toch geraakt; de EHBO kan je altijd helpen!

Er gaan geruchten rond dat Lian (van tentje 48) en 
Anoeska (van tentje 42) vannacht bij elkaar in slaapzak  
(spork-spork) hebben gelegen en dat ze een hele 
gezellige avond hadden! Dit zelfde gebeurde in de tent 
van Tygo (9) waar afgelopen nacht bezoek was van  
Cheyenne van tent 26. 

Tent 41 is op jongensjacht! Dus ben jij vrijgezel of wil 
je gewoon een leuke tijd hebben ga dan langs tentje 
41!

David is twaalf jaar en heeft al een jaar 
een relatie met de cute boy hierboven 
(sorry, we zijn je naam vergeten), 
maar hij staat open voor nog meer 
liefde. David houdt heel erg van Ark 
spelen. Hij is op zoek naar een jongen 
of meisje waar hij nog meer plezier 
mee kan hebben tijdens dit kamp. 
Interesse? Laat het ons vooral weten!

Nirvan is op zoek naar 
een knappe, rijke 
meid van minimaal 14 
jaar. Hij houdt van 
gamen, zeilen en 
Thais eten. Ook kan 
hij heel goed de 
haring flip challenge. 
Het maakt Nirvan niet 
uit of ze van land- of 
waterscouting is. 
(Rachel vindt dat het 
wel iemand van 
waterscouting moet 
zijn). Zie jij Nirvan
wel zitten? Laat het 
ons dan snel weten en 
wij regelen wat!

Dit is Kevin van Scojesa, hij is een energievol type, hij 
houdt van nieuwe dingen leren en is opzoek naar een 
leuk iemand om zijn weekend naar een “Next Level” te 
brengen!

PS: voor de leiding is er René 
van het Hof die wel interesse 
heeft en Stefan ook "
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Quote van de dag: “Ja, dat 
meisje dat naast me zit vindt 
me leuk…” jongen ernaast: 
”Oh gecondoleerd!’’

 ?

• Je verbruikt 150 calorieën per uur door met 
je hoofd tegen de muur te bonken. 

• Coca Cola oorspronkelijk groen was.

• Mensen met rood haar minder pijn voelen.

• Olifanten zijn de enige dieren, die niet 
kunnen springen. (Maar goed ook.)

• Dat de Donald Duck verboden was in Finland 
omdat hij geen broek aan heeft.

• Als je gedurende 8 jaar, 7 maanden en 6 
dagen schreeuwt, produceer je genoeg 
geluidsgolven om een tas koffie op te 
warmen. (Dat is het zeker waard.)

• Dat een Rubik’s cube ruim 43 triljoen 
mogelijke posities heeft.

• Het kostte meer om de film over de Titanic 
te maken, dan de bouw van de Titanic zelf.

Vandaag hebben alle groepjes de hike gelopen. Het
was een lange tocht waar sommige groepjes de weg 
niet helemaal meer terug konden vinden. Maar
iedereen is uiteindelijk weer goed en wel op het
kampterrein aangekomen.
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Ram: Je loopt veel gevaar 
met al die loslopende 
indianen! Pas op voor 
gevaar dit weekend! 
Gelukskleur: Groen

Tweeling: Pas goed op jezelf 
en de andere helft van je, 
straks raken jullie elkaar 
kwijt! 
Gelukskleur: Pimpelpaars

Waterman: Met de liefde 
gaat het wat minder dit kamp 
maar daar staat tegenover dat 
je wel geluk hebt in het spel. 
En alleen het weer zit mee 
voor jou! 
Gelukskleur: Water

Vissen: Jij zit vol energie en 
spanning. Ben je ergens bang 
voor? Heb geen angst, je vrienden 
zijn er voor je. 
Gelukskleur: Dobbelsteen

Schorpioen: Dit wordt het 
beste weekend van het jaar! Je 
gaat heel veel plezier hebben 
en wat memorabele nachten 
meemaken ;) 
Gelukskleur: Rood

Weegschaal: Jij gaat een 
evenwichtig kamp meemaken 
(snap je m?). Daarnaast ga je 
ook nog heel erg lekker koken 
omdat je precies weet hoeveel 
erin moet! 
Gelukskleur: Rechtszaal

Steenbok: Pas op voor je eten! 
Het kan zomaar zijn dat het 
andere groepje je probeert uit 
te schakelen! Trust nobody! 
Gelukskleur: Cyanide

Stier: Hoewel het in je aard ligt 
om door te denderen, moet je 
soms wat rustiger aan doen. 
Dat is goed voor lichaam en 
geest. En ook voor je buren... 
Relax! 
Gelukskleur: Slaapzak

Boogschutter: Kijk uit 
waar je, je pijlen op richt! 
Niet alles loopt zoals je zou 
denken. Kijk uit voor 
onverwachte situaties en 
geniet ervan! Misschien ben 
jij wel de nieuwe cupido! 
Gelukskleur: Luier

Maagd: Je zwemt als een vis 
tussen de scouts door, je 
voelt je er helemaal thuis. 
Hou contact met je nieuwe 
vrienden, ze zullen later koffie 
voor je zetten! 
Gelukskleur: Thee

Leeuw: Maak dit kamp veel 
vrienden. Daar heb je later 
genot van. Kijk uit voor 
schildpadden die kunnen hard 
bijten! 
Gelukskleur: Indigo

Kreeft: De man of vrouw van 
jouw dromen zorgt ervoor dat 
jij vandaag de kluns van de 
dag wordt. Maar geen paniek, 
de kampkrant kan je helpen ;)
Gelukskleur: Kampkrant

HOROSCOOP


