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KAMPNIEUWS
De krant voor en door jou

Debatteren
maar!
Er zou een tovenaar
moeten zijn die al onze
rommel aan het einde van
de dag wegtovert. En als
het even kan, dan ook nog
alle spullen terug op de hei
tovert.
Eens of Oneens

Voor de ouders
thuis:
Controleer jullie kind
even op teken. Er zijn er
al een paar
gesignaleerd op de
lichamen van mensen!!!

PRIJSVRAAG
HET ANTWOORD OP DE
PRIJSVRAAG VAN GISTEREN
WAS:
17
DE WINNAAR(RE(S)SEN)
WORDEN AAN HET EIND VAN
HET KAMP KENBAAR
GEMAAKT.

Spreuk vd dag

Het einde van
iets, betekent een
nieuw begin van
iets anders.
Bijvoorbeeld het
begin van de rest
van de vakantie.

De laatste dag van het kamp
wordt gevuld met gedeeltelijke
bewolking en voor de rest zon.
Met 23 graden is het prima
weer om de laatste dag van
het kamp door te brengen.
Geniet ervan!

Nog meer paniek bij de
redactie!
Krantredactie
Waar we dachten dat we gisteren als redactie alles
geregeld hadden, kwamen we voor een nog grotere
uitdaging te staan. Gisteravond om 23:30 uur had de
printer bedacht nú echt niet meer mee te willen werken.
Om de klachtenregen van de volgende dag te
voorkomen, omdat de krant te laat op de ontbijttafel ligt,
heeft de redactie drastische maatregelen genomen.
De volgende ochtend is de wekker gezet op een veel te
vroeg tijdstip, waarna de kampkrantredactie op weg ging
naar Vught, gewapend met een USB-stick. Daar hebben
wij met vrouw en macht ons ingezet om als nog een
papieren editie van de kampkrant te
ontwikkelen.
En ja hoor, we zijn erin geslaagd.
Al onze lezers zaten tevreden, met
een bammetje en een yoghidrinkje
aan de ontbijttafel met de krant.
Wij wensen jullie heel veel
leesplezier bij deze laatste krant
en tot volgend jaar!
Lieve groetjes, Nienke, JJ en Jasmijn
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Kleur in, knip uit en puzzelen maar!
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hey hey,
Vandaag was de grote dag; het huwelijk tussen onze lieve Roy en Etienne. We zijn de hele nacht druk bezig geweest om alles
op tijd af te hebben, en we gingen niet slapen voordat we alles tot in de puntjes hadden gepland. Daardoor hebben we niet
veel slaap gehad. Toen wij een uurtje te laat wakker werden, werd ons ochtendhumeur versterkt door het nieuws in de krant.
Ons stukje waarin wij het huwelijk hadden aangekondigd werd mee geknoeid. Ons plan leek in duigen te vallen, en hadden
we wat emotionele support nodig van de leiding. Wij hebben onszelf weer bij elkaar geraapt en toch nog alles af kunnen
krijgen voor de bruiloft. We hebben aan alle details gedacht... van bloemen tot aan een echte trouwambtenaar, en zelfs 2
trouwjurken voor de heren. We waren hard aan het werk om alles op tijd af te krijgen, terwijl Koen rustig lag te slapen. Gijs
werd heel chagrijnig omdat hij niet wist hoe hij bloemen moest gooien, dus hebben we hem nog even een spoedcursus
gegeven. De geloftes waren heel emotioneel voor de heren, maar toen ze zich daar doorheen hebben geslagen zijn ze zonder
problemen getrouwd. De blikjes energy die achter de auto hingen waren volgens hun "een leuk detail''. Helaas waren de
wittebroodsweken maar kort, want de ruzies begonnen al kort daarna. We moeten jullie mededelen dat hun huwelijk geen
stand gaat houden en ze waarschijnlijk vanavond nog gaan scheiden. We snappen dat dit vast moeilijk is voor jullie om dit te
accepteren, maar we komen ook nog met goed nieuws. Dit zijn hoogst waarschijnlijk niet de enige mensen die wij in de echt
verbinden. Misschien een welpenleiding en een beverleiding? Maarrrrrrr dat bewaren we nog voor volgend jaar. Een fijn kamp
nog iedereen, en we hopen jullie volgend jaar weer te spreken! Tot volgend jaar, xx Femke en Marieke

De trouwdag
Imlay
het was heeeeeel leuk we gingen gooien met
reist en lekker taart gegeten 🎂 en een
party🎉 leuk!
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Donerdag 🐱👤💖💖
Samuel

wu ginen fietsen naar de stat wu ginen un
sp-el doen en wu mogten ook gelt oet
gief 👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌
🐱👤🐱👤🐱👤🐱👤🐱👤🐱👤🐱👤🐱👤🐱👤🐱👤
🏹🏹🏹🏹💖💖💖
Beste Welpen,
Uw leiding spreekt hier nu. Het is ons gelukt we
hebben deze heftige week vol mystery overleefd. We
hebben gegraven, gevaren, geploeterd, gezweet, en
zeker ons best gedaan. We zijn uiteindelijk op het
goede spoor beland op de grote snoeppot terug te
vinden en dat hebben we zeker gedaan. Daarnaast
werd dat uiterst beloond met niet 1 snoepje maar de
halve snoeppot. Het is ons gelukt, maar nu is het tijd
om de dader op het matje te roepen.
Veel succes!
Over en uit.

Verdwaald op het grote meer
Dusss..... Wat er vandaag is gebeurd is....
Het leek ons een goed idee om naar het eiland toe tegaan met Elin Jesse Ram
Nout Stijn Bram en Benjamin en ik (Roan) en natuurlijk het zelf gemaakte vlot
vaarde we er naar toe. Eerst was het leuk maar dat veranderder snel. Het leek
hopeloos maar toen kwam Ivo naar ons toegezwommen en klom op het vlot.
We waren al 1,5 uur aan het varen naar het eiland en toen kwamen we langs
een gele boei.
We dachten dat het een goed idee was om de boei te verplaatsen.
We gaven op om naar het eiland tegaan omdat iedereen moe was en twee
scouts gingen weg omdat ze er geen zin in hadden.
Dus we keerden om en nog geen half uur geroeid te hebben zagen we zeil
boten. Maar wat bleek het was een zeil boten race en de boei was het omkeer
punt dus we hadden de race verkort en verkloot. We dachten nog even rustig
terug varen maar wat bleek Stijn Roelofs werd helemaal panisch omdat hij
honger had en geen zin. Hij had bijna zijn vinger van zijn hand af gebeten op
dat hij honger had en hij vond het touw op een worst lijken.
En we bedachten in eens dat we een huwelijk hadden dus we moesten heel
hard op schieten. Elin was al 1,5 uur in het water dus ze was heel witjes dus
moest ze van ons uit het water. Onder tussen was iedereen uit het water en zat
Benjamin rustig tepedelen met Ivo en Bram en ik (Roan).
We riepen help naar elke boot die langs kwam maar niemand reageerde dat is
wel logisch.
We waren er bijna en Ivo vond het zo tezien niet zo erg want hij was lekker het
Oekraïense volkslied aan het zingen.
We waren er eindelijk met bloed zweet en tranen iedereen was moe en Stijn
ging bijna dood.
Hadden nog maar 3 minuten voor dat het huwelijk begon en we waren er stipt
op tijd.

