Beste holbewoners,
welkom allemaal!
Dit weekend zal de tijd een stukje
worden teruggezet. Terug naar
een tijd waar er nog geen mobiele
telefoons waren. Ook nog geen
computers, magnetrons, auto’s
of fietsen. Zelfs behoorlijke kleren
waren er nog niet. Berenvellen en
mammoetmutsen, dat was wat de
mensen droegen, dát was mode.
Het was trouwens nog een
behoorlijke uitdaging omdat
hiervoor beesten moesten worden
gevangen. Slechts bewapend met
een primitieve speer en wat stenen
vereiste dat heel wat moed van de
jagers. Vaak kwamen er van zulke
jachtpartijen minder jagers terug
dan er heen waren gegaan.
En wanneer iemand slechts gewond
was geraakt dan kon diegene toch

een probleem hebben omdat er
nog geen dokters of ziekenhuizen
waren. Hooguit een shaman die
dan een paar kruidenblaadjes op
je open beenbreuk legde. Gelukkig
hadden de mensen wel al vuur
leren maken, gelukkig maar want
dit was hard nodig om hun grot
of primitieve hutje te kunnen
verwarmen. Ook konden ze dan

hun mammoetkarbonade of
sabeltandtijgerbiefstuk klaar maken
en dat was een stuk beter dan rauw
vlees naar binnen werken. Jullie
zien, het leven was niet makkelijk
toen. Wat de mensen gelukkig
wel al doorhadden was dat als ze
zich in een stam verenigde, hun
overlevingskansen toenamen:
een groep mensen weten immers
meer dan een persoon alleen.
Helaas maakte oorlogen tussen de
stammen toch nog veel slachtoffers.
Voor jullie scouts zal deze RSW
net zo uitdagend worden als het
leven in de prehistorie. Jullie zullen
al jullie vaardigheden en skills
nodig hebben om te overleven en
te overwinnen. Op de laatste dag
zal er 1 stam zijn die de strijdspeer
omhoog mag houden en de rest zal
zich aan hun onderwerpen. Veel
succes allemaal!

Als iedereen zijn primitieve
slaapplekje heeft opgetuigd, is het
tijd voor de opening. Gebroederlijk
en zonder elkaar naar het leven
te staan, lopen de Franken, de
Germanen en de Bataven naar de
grote vlakte. Daar maakt iedere stam
zijn aanwezigheid flink duidelijk
met hun zelf verzonnen yells. Het
is een oorverdovende herrie totdat
Michiel iedereen tot stilte maant.
Twee vrijwillige scouts stappen naar
voren en hijsen de gigantische vlag
soepeltjes naar boven.
Dan is het tijd voor het avondspel.
Het is een ouderwets smokkelspel
waar de stammen de volgende
smokkelwaar moeten verkrijgen:
huiden, ijzer en ivoor. Het spel
wordt in een donker en spannend
stuk bos gespeeld waar zeer
waarschijnlijk nog wel enige
sabeltandtijgers rondstruinen.
Er zijn 2 posten waarbij het
smokkelwaar van de ene post
naar de andere gebracht moet
worden. Klinkt simpel tot zover,
maar nu komt het: er zwerft ook

Groep 1 heeft vannacht rond hun
tentpalen gedanst, hopend dat de
tent nog blijft staan.
Ook bij groep 9 was het spannend
vannacht, iemand had een zweep
bij zich en er werd met autodrop
gespeeld. De andere groepen waren
een beetje geïrriteerd dat ze niet
mee mochten doen.
Groep 5 heeft een playboy meegenomen, vermomd als een Donald Duck.
Bij groep 4 waren de dames vanochtend aan het kreunen.
Tussen groep 6 en groep 21 is veel
interactie, er zijn vanacht twee
jongens bij Peike in de tent gekropen
om haar even te komen feliciteren.
Dit blijkt al langer bezig te zijn,
Joppe heeft vorig jaar met Peike
gezoend op de RSW.
Old love never dies...

een gemene bende rovers rond
die zeer geïnteresseerd zijn in
dezelfde smokkelwaren. Als je getikt
wordt dan moet je alles inleveren.
Goed opletten dus! Al snel loopt
iedereen fanatiek heen en weer,
af en toe tegen elkaar botsend.
Het is uiteindelijk een wonder dat
er geen gewonden vallen in dit
spannende en leuke spel wordt in
een donker en spannend stuk bos
gespeeld waar zeer waarschijnlijk
nog wel enige sabeltandtijgers
rondstruinen. Er zijn 2 posten
waarbij het smokkelwaar van de

ene post naar de andere gebracht
moet worden. Klinkt simpel tot
zover, maar nu komt het: er zwerft
ook een gemene bende rovers rond
die zeer geïnteresseerd zijn in
dezelfde smokkelwaren. Als je getikt
wordt dan moet je alles inleveren.
Goed opletten dus! Al snel loopt
iedereen fanatiek heen en weer, af
en toe tegen elkaar botsend. Het is
uiteindelijk een wonder dat er geen
gewonden vallen in dit spannende
en leuke spel.

*Nee, nee
Dit is geen roddel
Het is de waarheid
Twee andere jongens van groep
21 vinden Iris en Marloe leuk: “De
meisjes zonder tandpasta”.
Kia heeft vannacht intiem staan
kletsen met een van de jongens van
groep 5. Samen verstopt achter te
tent en niemand weet precies waar
ze het over hebben gehad...
Het Vendel van Eliboe vindt Lex van
de Franken erg knap, hij is van hun
eigen groep. Lex heeft een kloon,

Koen. Koen is van vgroep 15 en lijkt
erg op Justin Bieber, hij heeft zelfs
het trekje dat hij zijn haar opzij
gooit.
Kelvin's moeder heeft een hele
zak spekken meegenomen voor de
subkampleiding, bedankt namens de
subkampstaf, ze houden trouwens
ook van chocolade, koek en andere
snoepjes ;)

Na afloop van het smokkelspel
lopen de stammen vermoeid
naar de kampvuurkuil waar zeer
onheilspellende muziek klinkt.
In het midden staat een grot met
daarnaast een rokerig vuurtje.
Plotseling komen er 2 scouts
aangelopen; Joep en Julia. Ze zijn
aan het kibbelen omdat ze geen
zin hebben om af te wassen en
daarom zijn ze weggelopen. Daar
zijn ze zo druk mee bezig dat ze
niet in de gaten hebben dat ze in
een onbekend stuk bos terecht zijn
gekomen. “Waar zijn we beland?”
zegt Joep. “Geen idee” zegt Julia.
“Wat is dat? Het lijkt wel een grot”.
Julia en Joep lopen nieuwsgierig

Goedemorgen allemaal! Het was
een nacht zo koud als in de kleine
ijstijd. Gelukkig hebben jullie goeie
berenvellen meegenomen om de
nacht nog een beetje warm door
te komen. Gauw maar weer warm
aankleden en iedereen kan op weg
naar de kampvuurkuil.
Hier klinkt weer hetzelfde
spannende muziekje van gisteren.
Bij het vuur staat Joep vol in
tranen. “Wat moet ik nu?” snottert
Joep. “Julia is weg en ik weet niet
waar ik ben”. Plots staat er een
zeer primitieve holbewoner aan
de bosrand. Hij oogt zo primitief
dat het bijna niet voor is te stellen

naar de grot toe om een kijkje te
nemen. Plots klinkt er een vreemd
buitenaards geluid. “Hoor je
dat Joep?” vraagt Julia. “Ik hoor
helemaal niets” zegt Joep. Julia en
Joep kunnen hun nieuwsgierigheid
niet bedwingen en gaan de tent
binnen. Na een paar seconden
stilte klinkt er een hoop gegil van
voornamelijk Julia. Plots wordt
Julia naar buiten gesleurd door
een aantal holbewoners. Ondanks
heftig tegenspartelen wordt ze door
de holbewoners ontvoerd naar het
donkere bos. Joep komt even later
de grot uit. “Waren we nu toch maar
gaan afwassen” zegt hij verdwaast.
Tot zover dit drama...

flink mogen schreeuwen als ze
genoemd worden. Hij meldt dat er
naast de patrouillecompetitie ook
een subkampcompetitie is, waar
ook punten voor te verdienen zijn.
De uitslag van het avondspel wordt
ook bekend gemaakt: Franken
1ste, Bataven 2de, Germanen 3de.
Vervolgens wordt het RSW lied
ingezet, mogen de scouts nog een
bekertje chocolademelk komen
halen en dan mag iedereen met een
warm buikje naar bed toe.
Tot morgen!

Michiel noemt daarna 1 voor 1 alle
aanwezige groepen op die even

dat hier de intelligente mens uit is
voortgekomen. Langzaam loopt hij
naar Joep, die nog niets doorheeft.
De holbewoner slaakt een harde
oerkreet waardoor Joep bijna
bovenin de bomen springt. “Wie of
wat ben jij?”
“OEGH” schreeuwt de holbewoner.
“Blijf van mij af!” schreeuwt Joep
terug. “OEGH”. Het duurt een tijdje
maar uiteindelijk kalmeert Joep
een beetje omdat de holbewoner
niet agressief lijkt. “Heb jij Julia
toevallig gezien?” vraagt Joep.
“OEGH”. “Weet jij waar ze is”.
“OEGH”. De holbewoner raapt een
takje op en laat deze aan Joep zien.
“OEGH”. “Nee, ik zoek geen takje,
ik zoek Julia”. “Julia is een mens”.
De holbewoner pakt de hand van
Joep en sleurt hem mee. “Waar
gaan we naar toe? Breng je mij naar
Julia?”. Zonder te reageren sleept de
holbewoner Joep verder het bos in....
Na dit drama ontvangen de
subkampen de eerste punten

in de vorm van prehistorische
munten. Van ieder subkamp mag
een vrijwilliger de munten in een
prehistorische koker gooien. De
tussenstand is als volgt: Franken 12
munten, Bataven
8 munten, Germanen 4 munten.
Elke patrouille gaat nog met de
holbewoners op de foto en dan is
het hoog tijd dat de patrouilles hun
slaapplek uit gaat breiden met een
keuken.

Spoorwegovergang
Dit is eigenlijk post 0 en hier
moeten 7 lepels gevonden worden
die in een stukje bos verborgen
liggen. Normaal gesproken niet
zo’n hele moeilijke klus, maar
in dit geval vrij riskant door de
aanwezigheid van gigantisch veel
rode bosmieren. Op iedere lepel
staat een deel van de route en
iedereen mag pas verder als alle
lepels gevonden zijn.

Post 3
Hier mag weer het kompas gebruikt
worden om het aantal graden te
bepalen waar vectoren (pijlen) naar
toe wijzen. Dit is de laatste post
waar punten te verdienen zijn. Dan
zo snel mogelijk terug racen om nog
de puntenbonus voor de snelste tijd
te halen.

Post 1
Op een A4-tje met hokjes moet
een kaart gemaakt worden van
een zelf verzonnen gebied. Daarbij
ook een legenda met de uitleg van
de verschillende onderdelen (bos,
water, etc..) van de kaart en met
coördinaten waar deze onderdelen
zich bevinden. Een post waar je dus
creatief moet zijn maar ook een
beetje technisch.

Post 2
Als je een beetje handig bent met
een kompas, dan ben je bij deze
post op je plek. Er is hier een cirkel
gemaakt van 90 pvc buizen met 1
buis in het midden. De opdracht is
om een aantal opgegeven graden te
schieten vanuit de middelste buis
en dan de juiste buis aanwijzen
waar je dan op terecht komt. Maar...
je mag niet in het midden staan!
Hier moet je dus iets op verzinnen,
wat een aantal patrouilles wel
doorheeft. Een methode is dat je
eerst de buis op het noorden vindt
en van daar rechtsom het aantal
buizen (4° per buis) telt totdat je
bij de goede uitkomt. Een leuke en
uitdagende post.

Zoals gebruikelijk loopt de redactie
de hike met dezelfde beschrijving
als de deelnemers. Echter dit jaar is
het de redactie eindelijk gelukt om
een mol bij het hike-team te laten
infiltreren. Met andere woorden: we
weten al welke valkuilen we onderweg tegen zullen komen. Op een
koude zondag ergens in maart werd
de redactie in Baarn verwacht om
de route te lopen. Om hem zogezegd
te controleren, wel van dat controleren kwam niet veel terecht want
de route klopte zoals gebruikelijk
als een zwerende vinger. Natuurlijk
waren er onderweg wel wat discussie puntjes, maar dat is onvermijdelijk en werden snel aangepast.
Zaterdag tijdens de RSW, na een uitgebreide lunch en nadat alle scouts
zijn vertrokken gaan ook wij op pad.
Bij de eerste post (0) aangekomen
zien wij al het eerste ploegje(!).Wat
toch wat vragen bij ons oproept; zij
zijn namelijk ruim 3 kwartier voor
ons vertrokken en de post is op 10
minuten lopen van het kampterrein!
We zouden dit ploegje verderop weer
tegenkomen. Na dit groepje weer op
gang geholpen te hebben gingen we
door naar post 1. Helaas kwamen we
nog twee ploegjes tegen die moeite
hadden om post 1 te vinden. Deze
ploegjes zijn maar even opsleeptouw
naar de post genomen. Omdat er
nog enkele groepjes bezig waren
hebben we maar even in de zon

zitten wachten totdat iedereen weer
op pad was.
Nadat onze zon overgoten plek door
de schaduw was ingenomen werd
het tijd om zelf ook weer op pad te
gaan. Al na enkele bochten kwamen
we het voor ons ondertussen bekende ploegje weer tegen. Ondanks
de voorsprong die ze op ons hadden
was het weer mis gegaan. Dit ploegje
is weer de juiste richting opgestuurd
en vervolgens gingen we zelf ook
weer op weg. Nu leek het of er een
fout in de route zou zitten (wat
niet het geval
was) maar we
kwamen steeds
meer groepjes
tegen. Dit leidde
tot de vraag of
de route misschien te moeilijk zou zijn.
Onderweg
werden de
groepjes naar
de eerst volgende post
verwezen.
Op de post
aangekomen bleek
dat nog niet
alle groepjes waren langs gekomen.
Dat werd dus wachten
totdat alle groepen langs
zouden zijn geweest. Na
verloop van tijd kwamen

het hike-team langs om te controleren of dat alle groepjes inmiddels
al langs waren gekomen. Toen bleek
dat er nog twee ploegjes zoek waren.
Na een rondje bellen waren ze
gelukkig snel gevonden. We konden
weer op weg. De laatste groepen
werden onderweg van de route geplukt en via de kortste weg naar het
kampterrein terug gebracht.
Hoewel de redactie enigszins bevoordeeld is kunnen we terugkijken
op een mooie tocht en willen we het
hike-team van Salwega, Tamara en
Astrid, hartelijk bedanken.

Op zaterdagavond moet elke patrouille voor zichzelf koken en het
resultaat van hun kookkunsten door
een jury laten beoordelen. Het is
niet alleen belangrijk om het eten
lekker te laten smaken, de presentatie moet natuurlijk ook mooi zijn!
De jury moet zo goed mogelijk verwend worden voor zoveel mogelijk
punten. Groep 15 van Zuilen pakt
het groots aan, zij komen als ware
obers het gerecht presenteren. Elke
groep probeert een gerecht te maken
dat een link heeft met het thema en
daar komen soms de gekste dingen
uit.

hoofdgerecht pannenkoeken en roze
koeken met slagroom als toetje. Wat
we vooral veel hebben gezien zijn
kippenpoten, maar niet alleen om
op te eten, er zijn zelfs groepen die
de afgekloven kippenbotjes om hun
nek hebben hangen als deel van de
themakleding!

Groep 3 van Hoograven heeft bijvoorbeeld als toetje een dinodrol
in een luier gemaakt en groep 2 van
de Derde Utrechtse Groep heeft het
allereerste prehistorische feestmaal
bereid met als voorgerecht chips, als

Groep 5 van Salwega heeft een
speciale manier om de patrouille
op te roepen voor het eten, naast
de keuken staat namelijk een
prehistorische trommel klaar om
de groep op te trommelen voor
het eten. Batenstijn bakt speciale
scheepskoekjes terwijl ze het verloop van de hike bespreken. Ook bij
hen hangen er afgekloven kippenbotjes, boven in de keuken hangen
ze als een slinger.
Bij groep 17 van Eliboe heeft één
van de leden iets te diep in het
pepervaatje gekeken: het gezicht
van arme Bob zag helemaal rood
van de peper in zijn neus. De
groepen 4 en 16 van Renova maken
'bruine bonen in een nieuw jasje,
want, zegt één van hen: “Het is
simpel maar voedzaam”.

Julia staat vastgebonden aan een
paal. De holbewoners die haar ontvoerd hebben staan rond een groot
vuur. Daar komt Joep uit het bos
gerend samen met de wildeman die
Joep had meegenomen. “Julia!” roept
Joep en hij probeert haar direct te
bevrijden. De holbewoners pikken

Margot neemt de microfoon ter
hand en verzoekt 1 persoon per
patrouille naar beneden te komen.
Ze moeten met hun rug naar het
publiek staan en Margot gaat hun
vragen stellen over hun groepsgenoten. De vragen variëren van wat
voor kleur trui iemand aan heeft
tot wie er een bril draagt. Ondanks
dat je je patrouille genoten vrij vaak
ziet, blijkt het toch moeilijk te zijn
om deze persoonlijke vragen goed te
beantwoorden.
Bij het volgende spel worden
mensen gevraagd die tot 20 kunnen
tellen, wat toch geen probleem zou
moeten zijn voor het grootste gedeelte van de scouts zou je denken.
Uiteindelijk staan er 8 scouts in een
halve kring die omstebeurt een getal
moeten noemen, beginnend bij 1, en
zo naar 20 tellen. Alleen...ze mogen
niet het rijtje af en niemand mag
tegelijkertijd met iemand anders een
hetzelfde getal noemen. Na een paar
keer oefenen gaat het wonderwel
in 1 keer goed, dus alle subkampen
krijgen 5 punten.
Bij het laatste spel mogen een aantal
scouts van ieder subkamp naar
beneden komen die heel handig zijn.

dat niet en storten zich agressief op
Joep. Gelukkig komt de wildeman
tussen hen en gaat een onverstaanbaar gesprek aan met de holbewoners. “OEGH, OEGH” schreeuwt
hij, “GRRR, GRRR” roepen ze terug.
“Wat zeggen jullie allemaal?” vraagt
joep, “Ik versta er niets van.” Dan
begint een van de holbewoners wat
takjes en modder van de grond te
verzamelen en mengt dit met een
haar uit Joep's hoofd tot een prutje.
Dit duwt hij bij Joep in zijn mond
en gebaart hem het op te eten. Met
tegenzin eet Joep het prutje op en
ineens kan hij de holbewoners
verstaan. “Wat is nu het probleem?”
zegt de wildeman. “Zij is gewoon
ons avondeten, wat maak je je toch

De subkampen
krijgen elk een
pak spaghetti
waarvan ze
binnen 1 minuut een zo hoog
mogelijke toren
moeten maken.
Fanatiek gaat
iedereen aan
de slag en als
de rook is
opgetrokken
blijkt na
meting met
een dubieus
stuk papier dat de
Germanen als overwinnaar uit de
strijd gekomen zijn.
De avond wordt besloten met een
lied in canon tussen de mannen en
de vrouwen. De mannen zingen”Wij
zijn de mannen, wij zijn de mannen,
pas maar op. Trekken onze vrouwen
aan het haar de grot in hier op de
RSW”. De vrouwen reageren op deze
vrouwonvriendelijke tekst als volgt:
“Kom maar op, we kunnen jullie
hebben, wij zijn vrouwen en wij
vechten terug”. Dit gaat een tijdje
heen en weer en het wordt op zo'n

druk”. “Dat bedoelde ik niet, toen
ik zei dat ze om op te eten was”
stamelt Joep. Julia probeert iets aan
Joep te vertellen maar ze klinkt als
een holbewoner, dus Joep geeft haar
ook het prutje. Nu kunnen ze elkaar
wel weer verstaan en Joep legt haar
uit dat ze haar als avondeten willen
gebruiken. “Kun je hun geen zak
spekkies geven?” schreeuwt Julia.
Dat is een goed idee en Joep geeft
een zak spekkies aan de holbewoners die deze snoepjes zeer lekker
vinden. Joep bevrijdt Julvia snel en
samen gaan ze er vlug vandoor. Eind
goed al goed!

manier gezongen
dat het wel lijkt alsof iedereen het
meent!
Na afloop worden de behaalde
punten opgeteld en de munten als
volgt verdeeld: Franken 4 munten,
Germanen 8 munten en Bataven 12
munten.
Iedereen krijgt nog een bekertje
drinken en dan snel naar bed!
Tot morgen!

Tijdens het lopen van de hike zijn
groep 16 van Zuilen en groep 18
van Renova elkaar tegengekomen
en ze vinden elkaar erg cool: 'Het
zijn echt swaggies', zegt één van de
scouts van Renova.
Volgens de meiden van groep 6
vindt Job van Willem de Zwijger
Iris van Eliboe leuk en volgens
anonieme bronnen is deze liefde
wederzijds.
Luuk van Renova is ziek geworden
tijdens de hike, volgens zijn groepsgenoten komt dat doordat hij
water heeft gedronken dat eigenlijk
alleen maar voor de afwas was
bedoeld.
Bij groep 6 van Willem de Zwijger
eten ze rauwe eieren, altijd goed
voor een leuke salmonella infectie! Achteraf was het toch ook niet
zo lekker als ze hadden gedacht,
gelukkig maar.
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“Germanen zijn groen,
wij worden kampioen,
OEWA!”

“Wij zijn de Franken,
we slaken wilde klanken: HOEHA, HOEHA!”

Goedemorgen allemaal,
Dit wordt de laatste dag om punten
bij elkaar te sprokkelen dus iedereen
moet nog even flink zijn best doen
om het weekend tot een goed einde
te brengen.
Daar komen Joep en Julia hijgend
aangelopen. “Ik wil naar huis Joep,
ik heb het koud”. “Ja ik weet het Julia, ik wil ook heel graag naar huis”.
“Kijk daar heb je de grot” zegt Julia.
Ze gaan de grot in en hopen dat ze
naar huis gebracht worden. Maar
helaas, de grot doet helemaal niets.
Dan komt de wildeman aangelopen.
“Wat zijn jullie allemaal toch aan
het doen?” “Wij willen graag naar
huis door de grot.” zegt Joep. “Tsja
ik weet ook niet hoe die grot werkt,
maar ik kan het vragen aan onze
magiër”. “Oh nee niet dtvie magiër,
laat maar zitten” zegt Joep hopeloos.
Dan komt Julia op een goed idee.

Jullie vonden die spekjes toch heel
lekker? Willen jullie daar nog meer
van?”. Dat vindt de wildeman wel een heel goed
idee en hij beloofd Joep
en Julia te helpen om
naar huis te komen.
Hij schakelt toch de
magiër in en die stelt
voor om een magisch
drankje te maken.
Joep en Julia moeten
meehelpen om de
ingrediënten bij elkaar te sprokkelen.
Gaat het lukken
om weer thuis te komen?

Post Teerputten
Dit is een spannende skillpost want
hier moet je door een mijnenveld
heen lopen. Er is maar 1 goede route
en die kan je alleen maar vinden
door domweg het veld in te lopen
en als je pech hebt op een mijn te
lopen. Als dat gebeurt moet je terug
en dan mag de volgende. De truc is
om te onthouden waar een bom ligt,
zodat de volgende daar niet weer op
trapt (zoals een ezel zich niet 2x aan
dezelfde steen stoot).

aanwezig maar wel een druipnatte
handdoek. In estafettevorm moet de
natte handdoek naar de brandhaard
gegooid worden en hierdoor is een
nat uniform gegarandeerd!

Post Brand blussen
Er is brand! (geen paniek, het is
maar een waxinelichtje). Er is geen
brandslang

Post Volg het touw
Iedereen heeft wel eens blindemannetje gespeeld en dat komt hier goed
van pas. De hele patrouille wordt
geblinddoekt en volgt een lang
touw die door struiken gaat en over
boomstronken. Onderweg zijn voorwerpen in het touw gebonden die
je moet raden en onthouden. Na de
touwtocht moet je zoveel mogelijk
voorwerpen opschrijven. Een goed
geheugen is vereist!
Post Morse
Er gaat geen skilldrive
voorbij of er zit wel
morse in. Mij is dat
morse altijd een raadsel
geweest. Je kan beter
een smsje sturen, dat is
toch veel makkelijker.
Het morse op deze post
heeft wel een aparte
variant. I.p.v. Vlaggen

of lichtflitsen worden de woorden
OEGHA (kort) en BOEGHA gebruikt.
Goed luisteren dus.
Post Inburgeringtest
Deze post lijkt makkelijk. Lekker
binnen zitten achter de computer en
wat vraagjes beantwoorden. Echter,
het is moeilijker dan gedacht. Je
krijgt 36 vragen over de Nederlandse
maatschappij en cultuur. Vragen
zoals wat te doen als je collega gaat
trouwen, hoelang je er met de trein
over doet om van Amsterdam naar
Enschede te gaan of wat de reden
voor het afsteken van vuurwerk is.
Ook de redactie heeft de test gedaan:
zij blijkt niet te zijn ingeburgerd.
Van de minimaal 5.5 punten die
benodigd zijn, hadden wij er slechts
4.4.

Het weekend is weer afgelopen. De strijd is gestreden en de winnaar bekend. De redactie wenst
de winnaar veel succes en plezier bij de Landelijke Wedstrijden.
We kunnen terugkijken op een geslaagd en gezellig weekend. Echter niet zonder enkele
mensen te bedanken; allereerst jullie, deelnemers, zonder jullie hadden wij niets te doen
gehad dit weekend. Ook de organisatie voor het in ons gestelde vertrouwen om wederom ons
de kampkrant toe te vertrouwen. Verder ook de staf en werkstam voor hun gezellige aanwezigheid en harde werk. De kinderopvang is weer door iedereen als goed en prettig ervaren.
Eline, Hasse, Jessica en Mariska dank hiervoor. De kookstaf verdient een speciaal woord van
dank. Zonder hun constante aanvoer van warme dranken en verzorging van het eten waren de
ontberingen minder draagbaar. Vooral het “Captains-diner” was weer memorabel.

Wij, de Kamp-Krant Redactie van Scouting Hoograven, hebben met veel plezier aan deze editie
gewerkt en hopen jullie volgend jaar weer terug te zien.
Jeroen, Marco “Houwie”, Remco, Reynoud, Rudolf
En de vliegende keeps: Jessica, Eline, Mariska en Hasse

Deze kampkrant in kleur en de overige foto’s
zijn binnenkort allebei te downloaden vanaf:

rsw.r3r.nl

