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Paniek bij de 
redactie! 
Krantredactie 

Ik en Nienke stonden 

versteld toen we de krant 

van gisteren aan het 

printen waren. De eerste 

zeven pagina’s waren oké, 

maar de resterende 

pagina’s werden steeds 

witter en witter. Misschien 

hadden we het wel 

enigszins mogen 

verwachten van een printer 

nog afkomstig van de vorige 

decennia, maar het zou 

jammer zijn als dat het 

einde was van de 

kampkrant voor dit seizoen. 

Echter konden we met de 

goeie raad van Jan Smit en 

Richard verder printen. 

Blijkbaar kan je iets dat de 

‘toner’ heet eruit halen, 

even schudden (met 

bijbehorende geluiden van 

Richard) en er weer in doen. 

Sporen hiervan zou 

zichtbaar kunnen geweest 

op jullie edities van de 

dinsdag krant.   

We kunnen verder!  

(hopelijk)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vandaag een overwegend zonnige 

dag met een wind van 24 km/u. De 

meest warme dag van deze week is 

geweest, geniet maar even van de 

‘frisse’ dag, want volgende week 

wordt het 35 graden! 

Spreuk vd dag 
 

Liever te dik in de 

kist, dan een 

scoutingkamp gemist  

 

Ochtend nieuws 

Iwan 

In de ochtend op Woensdag. 

Het was een lange ochtend vanaf half 7 en 

een beetje vermoeiend. Wakker worden 

en proberen verder te slapen is lastig. 

áls je eenmaal wakker was dan hoorden je 

veel geluid! 

Maar wakker is dan jammer genoeg 

wakker. Voor dat we mochten opstaan 

heb ík nog gelezen en samen met Aaron 

een paar puzzels uit zijn puzzel boekje 

gemaakt. 

Je wil geen muggenbulten, want sommige 

kinderen hebben brandende 

muggenbulten! Dat is pijnlijk... 

Debatteren maar! 
 

Stadsbezoek is het leukste onderdeel 

van het kamp. #moneyspenden

 

Eens of Oneens 

 

PRIJSVRAAG 

HOEVEEL MUGGEN ZIE JE IN DEZE 

KAMPKRANT STAAN? 

LEVER HET ANTWOORD IN BIJ DE 

REDACTIE (DOOS DIE OP DE 

PRINTTAFEL STAAT) 
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Marieke en Femke luchten hun 

hart 4.0 

 

Hey hey, 

Dit gaat een typisch zeik stukje worden! We 

hebben eigenlijk niet veel te melden. Het is weer 

zo'n dag. We hebben besloten om ons in het echt 

digitaal te verbinden. Jullie vragen je vast af wie dat zouden kunnen zijn. Het 

afgelopen kamp hebben we hier en daar wat vonkjes ervaren. De liefde is volledig 

opgebloeid in digitale verbintenis, als mens kunnen we ons volledig vinden in deze 

relatie met mijn digitale maatje (telefoons) . Het ligt tenslotte ook erg lekker in de 

hand, zo compact! Als jullie goed hebben opgelet de afgelopen week, zou je hebben 

opgemerkt dat onze digitale maatjes meer dan alleen halfzussen zijn. Na veel  

 ontdekkingen en overdenkingen hebben we 

moeten toegeven dat we stiekem heel veel van 

elkaar houden. Er zijn in de afgelopen jaren, 

maar ook weken heel wat dates 

plaatsgevonden tijdens bijv. 'snappen with the 

boys'. Vanmiddag hebben we een romantische 

zwemdate gehad. Omgekleed op het strand en 

daarna met onze digitale maatje hand in hand 

naar een eiland gezwommen. Deze avond 

hebben we door en kijkgaatje gezien hoe mijn 

digitale maatje begon te gloeien van mijn 

warme digitale berichtjes. De onderlinge 

verhouding in de relatie is eigenlijk vrij 

eenvoudig, mijn digitale maatje is dominant in 

de relatie en bepaalt in welke broekzak hij 

meegaat of in welke hand hij gedragen wordt. 

We willen jullie uitnodigen voor ons huwelijk 

morgen, en als jullie ons zien, kun je ons een 

handje schudden en mijn digitale maatje een 

appje sturen om ons te feliciteren.  

Tot morgen, 

xx 

Femke en Marieke en onze digitale maatjes.  
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Spaar mijn medemens 

  Ex-welp 3 

Gister zijn onze keukens afgebroken door 

een vreemdeling. wij vermoeden dat het  

een wraak actie was van ene Martijn A  

op dat ik ik zijn fietsbanden heb leeg  

laten lopen. Mijn mede scouts hebben  

daar niks mee te maken dus bij deze als  

je wraak wil moet je dat bij mij doen. 

(het kan zijn dat ik er compleet naast zit  

dus dan is dit compleet nutteloos en kan  

iedereen het weer vergeten:) 
 
 

  

Dinsd

ag 

Explorers/

RSA 

Femke en Marieke 

luchten hun hart 

2.0 

H 

 

 Dinsdag Explorers/RSA 
Femke en Marieke 

luchten hun hart 2.0 
H 

 

 

 

 

 

De lokale politie viel al snel terug op de  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Mishandeld voor mentos 

  Scout 5 

Toen we op dinsdag naar de stad gingen haalde ik zoals ieder jaar een 3 pak van munt 

mentos en een 3 pak van fruit mentos. Echter had niet iedereen mentos gekocht en iedereen 

(scout 1, scout 2, stijn roelofs en nog een aantal andere) wouden een snoepje(mentos). 

 

Toen stijn het als eerste vroeg ging hij voor me staan en hij ging me slaan, dit voorbeeld 

volgden vele anderen en uiteindelijk kwam scout 1 aan met zijn tazer. Op dit moment stond 

iedereen om me heen en toen gooide ik een hele rol naar Nout. Ik dacht dat dit mijn redding 

was maar na 5 seconden hadden ze het al weer op 

 

Aldus, ik ben mishandeld voor mentos. 

 

Marieke en Femke luchten 
hun hart 3.0 

 

Wegens technische problemen kan dit 

stukje tekst niet worden weergegeven, 

we zitten er met de redactie bovenop om 

de tekst weer terug te krijgen. 

 

 

Weg! 

Stijn, Iwan en Djayden 

Onze vlag werd woensdag ochtend 

gekaapt... 

En Djayden was er achter gekomen dat de 

vlag weg was! 

én Djayden had hem óók gevonden en had 

hem mee naar de leiding mee genomen... 

Je zou nu denken dat dat het enige was 

maar de tafels waren 00k weggehaald!!!!! 

en de tafels waren in de aanhanger 

gevonden!!!!! 

Toen de tafels eindelijk stonden gingen we 

eten toen Stijn net waker werd. 

 

vraag? wat is er verkeerd geschreven? 

Antwoord hoor je morgen! 



 

Gezamenlijke dag 
Iwan 1 

Woensdag. We 

deden een groot 

gezamenlijk spel, 

met teams. Niet 

tegen elkaar en 

ook en ook niet 

samen werkend. Het was een spel met 

posten.            Op die moest je iets doen bijvoorbeeld 

pijltjes schieten, Vingerafdrukken ontleden en DNA onderzoek. Er waren 7 groepjes en 

13 posten de posten waren best wel leuk. Sommige waren wat saai maar veel waren 

best heel leuk!         . Mijn favoriet was het pijltjes schieten. Niet echte pijlen maar 

kleinen pijlen van geknipte krant     . Niet van de kamp krant hoor. We deden ook iets 

met de metaal detector! Ik vond met mijn groepje een JUMBO munt, zakmes en zelfs 

een kogel!!! 

 

 

Iwan 2 

Aan een mooie wandeling heb je niks. A@n een 

stevige wandeling wel best veel. Ook wil je de fouten 

weten fan af nu maar die zijn nog geheim! Heel heel 

heel veel schrijven is n!et belangrijk het gaat 00k om 

de... Nou dad is niet belangrijk..... Het gaat nu over 

veel foute dingen. Da's normaal voor dit stukje. 

weet je de fouten? hoeveel? Nou? Oké het zijn... 

 

 

Lea: 

vandaag waren de tafel's kwijt dat was best 

wel vervelend wand we hadden beren 

honger de tafel's lagen gewoon in een 

aanhanger! 

 

 

Tymen 

Hoi Tymen hier. Jullie zien het al in de titel: 

er is een moppen trommel gemaakt en dat is niet door mij. Ten eerste: ik wil diegene 

die de moppen trommel heeft gemaakt bedanken. Ten tweede: ik hoor jullie al denken 

dus leg ik het maar [ weer ] uit. Er is dus een moppen trommel gemaakt waar ik niet 

van afwist en dus niet in mijn atministratie is gezet [ als ik die hat ]. Het was ook een 

beetje dom om een moppen trommel te maaken zonder het aan mij te vertellen want 

er hat dan twee moppen trommel's kunnen zijn en dat ziet er natuurlijk niet uit. Ik ga 

er naar tuurlijk nu van uit dat de moppen trommmel nu  
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