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Van de Jury
De hike! Het moment supreme van de JURY! Als jullie op weg zijn kunnen wij in alle rust alle 
kampementen van jullie saboteren beoordelen! Vooral op Subkamp Uroa hebben we onze 
slag kunnen slaan. Helaas voor enkele PaRoBa’s hebben we de keuken moeten afkeuren 
wegens gebrek aan ruimtelijk inzicht en het ontbreken van vaatwassers. Wat we ons niet 
hebben gerealiseerd is dat de overige PaRoBa’s in Uroa behoorlijk sympatiek zijn! Zo erg 
zelfs, dat ze uit medelijden ook hun eigen, goedgekeurde, keuken weer van de grond af 
hebben opgebouwd! Wat een teamspirit! Verder zagen we veel vliegers! Of waren dat nu 
keukenzeilen? 
Helaas heeft de jury weinig smeergeld kunnen vinden. Een PaRoBa heeft het geprobeerd,  
maar helaas, deze viel bij ons niet in de smaak. Volgende keer graag melk, want puur hou-
den we niet van.

Spaceman Spiff
Heeft het druk deze RSW. Misschien komt het door de Hip-
pies op Rika of door het warme weer, wie weet! Gisteren 
konden jullie al iets lezen over een goddelijkheid Samuel. 
Deze is inmiddels gevonden. 
Iets ander: Er loopt inmiddels ook een Parlementaire en-
quete binnen het mediateam, om erachter te komen wie 
de beste match is voor de PL van de PaRoBa “Star Dwars”  

Hikerapport
De afvalopruim actie was vandaag een 
groot succes. Om dit een beetje te ver-
bergen, moest er wel een hike omheen 
verzonnen worden. Ruimtepuin is na-
tuurlijk NOT DONE in Spacewolde.
Gelukkig zijn jullie teruggekomen vol 
zwarte gaten met afval. De Boswachter 
is jullie zeer dankbaar.
Wat betreft de route: Spaceshuttles is 

schijnbaar ook geschikt als strippen-
kaart. Helaas hebben ze in de ruimte te-
genwoordig ook een OV-Chipkaart dus 
die strippen kan je nu wel weggooien 
(Wel in je eigen zwarte gat!)
De Hike organisatie is jullie wederom 
dankbaar dat er geen nattepakken zijn 
gehaald, alhoewel het weer daar wel 
een perfecte aanleiding toe gaf! 
Tot volgend jaar!!!!

• De Zwaluwen een liedje hebben gemaakt tijdens de hike! Net als de Uilen van 
vorig jaar. Graag horen we deze tijdens de sluiting nogmaals terug!

Wist je dat....
• De Proxima Centauri 8km lang een PVC buis van 2 meter lang hebben meegenomen?
• De drager daarvan zich perfect tussen een aantal stilstaande auto’s heeft doorgema-

nuvreerd terwijl hij aan het appen was? Hoezo handsfree is niet gevaarlijk? 
• Zeewolde Into Space 2 campingstoeltjes hebben gevonden? Dus als iemand die mist. 

Ze staan nu op Subkamp Zianie!



vlnr: 
Samuel, 

Bodyguard, 
manager

Interview met… Samuel
Hallo Samuel, Leuk dat je even de tijd neemt voor ons. Gisteren was je even HOT-
nieuws in de krant. Wat doet dat met je? Nou, ik voelde me even een celebrity. 
Daarom heb ik meteen een body guard en een manager in de hand genomen.
Vertel, hoe zit het nu met jou en de liefde? Het is met name “hoihoi en doeidoei” 
en dan vooral op Whatsapp. Ik hou niet van zover fietsen, dus mijn bereik is nogal 
gelimiteerd.
Sta je open voor een leuke date? Bijvoorbeeld een romantisch ontbijt voor 2? Ja, 
altijd, het liefst met mijn huidige hoidoei relatie, maar ik sta ook open voor nieuwe 
uitdagingen (op loopafstand).
Wil je verder nog wat kwijt? Mijn Bodyguard en manager zijn ook heel erg be-
schikbaar. Dus mochten er nog personen zin hebben in een uitdaging, meldt je 
dan bij het mediateam!Noot: Uit betrouwbare bron is de bevengenoemde HoiDoei 
relatie nu definitief een “Doei”. Dus dames grijp je kans! Ontbijten kan altijd, maar 
laten het weten voor 23:00h

Het Weer!
Het weer wordt zondag ongeveer hetzelfde als 
vandaag. Lekker zonnig, beetje bewolkt en een 
kleine kans op neervallende Drones.
Mochten jullie vannacht wakker worden van 
een zoemerig geluid. Dat zijn doodnormale Zee-
wolse muggen. Gewoon platslaan, zeker als je 
op de neus van je PL landen.

Programma Zndag
• 07.00 uur: Uitslapen
• 08.00 uur: Romantisch Ontbijt 
 diner (Op aanvraag!)
• 09.00 uur: Subkampmoment
• 9:30 uur: Dagopening
• 09:45 uur: Spellen
• 13.00 uur: Themasluiting
• 13:10 uur: De boel afbreken
• 14:00 uur: Sluiting plus mensen 

die verloren hebben teleurstellen
• 15:00 uur: Medewerkers BBQ

Scheerlijnvet!
Het middel tegen 

uitgedroogde 
scheerlijnen! 
Wegens het 

warme weer heeft de 
kampstaf ruim 

ingeslagen! 
Melden bij je 
subkampstaf!

Gezocht!
Het mediateam kreeg een verzoek 

voor een bericht, bij deze:

Vandaag tijdens de hike zag ik een 
leuke jongen. Ik weet niet van welke 
groep, maar hij had een gele das met 
een blauwe rand met een vogel op de 
achterkant. Hij droeg een legertas en 
een pet en heeft donker haar. Meer 
weet ik helaas niet. Kunnen jullie mijn 
helpen aan zijn instagram of snap-

chat ofzo?

• Er zijn veel splinters gesignaleerd bij de Urosapiers? Waarom steek je die dan ook in je 
vinger?

• Er veel stalkers en strippers zijn gespot?
• Je kan komen se*en in de zon bij de Space Tata’s
• De Istarianen heel erg goed zijn in groepspoepen?
• Ze dat van hun leiding overgenomen hebben!
• Ze zelfs een voorkeur hebben voor tankstations, want daar zitten vele toiletten naast 

elkaar. Ideaal voor groepspoepen.
• De Hike schijnbaar te slaapverwekkend was voor Proxima Centauri aangezien een lid 

daar 2km lang heeft lopen slaapwandelen?
• Het trotseren van een moeras tijdens de hike bijna fataal bleek voor Summer of Love?


