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Het einde der RSW_NVF19
Daar stond je dan dit weekend. Het was wel spannend maar toch ook fijn. Maar zoals bij elke wedstrijd kan
er maar 1! de winnaar zijn. Jullie laten je niet kennen, jullie gaan gewoon maar door. Want wie niet tegen zijn
verlies kan, die is onmeunig zielig hoor! Hoed dan ook, het was weer fantastisch!
Jullie hebben de laatste uren zwetend en stomend door gebracht in de hoop nog wat laatste puntjes binnen te
harken met spelletjes en het afbreken van jullie kamp. De Jury heeft zijn laatste rondes gedaan en de subkampstaf zit er gesloopt bij. Niet alleen zijn jullie topkwaliteiten naar boven gekomen maar ook zijn er vele nieuwe
vriendschappen gesloten (En dat is mischien wel het meest belangrijke).
De prijsuitreiking is nu achter de rug en het wisselschild is onderweg naar een nieuw plekje.
Dit weekend hebben jullie weer onzettend veel gepionierd, gehiked, gestoomd, gepannefapt, gekookt, getandwieldoorgeradard, gekalkoenpulkt, gepureerdepurechocoladehagelslagchocolademelkmaakt (een Novoteitje),
gepanterschnitzeld, genoodenvelopt, en uiteraard gezond, of bedoelen we nu gezond gezond? Want het is zo’n
dag, dat de mooiste zondagen toch wel de zondagen zijn met zon op zondag.
Affijn, je leest het al, het mediateam heeft waarschijnlijk een zonnesteek.
Tot volgend jaar!

Quotes van de dag

Wist je dat

- Er vandaag zon is door een van de medewerkers?
- Wij als groep niet erg goed zijn in Links en rechts uit
elkaar halen (door te springen)?
- Je van 2 straten een heel dorp kan bouwen?
- Chris, Elke en Carlijn ook meedoen met de RSW als
undercover PaRoBa en erg gefocust zijn op de winst?
- Er een ginger is die permanent zijn koptelefoon op
heeft en vast is gegroeid aan bankjes?
- De kaboutertjes toch de afwas hebben gedaan van
PaRoBa 21?
- Het mediateam overuren maakt door al jullie meZo de RSW is weer achter de rug. Ada had het dit
me’s op Insta te gooien?
jaar verassend rustig. Geen zondagochtend dates,
- Insta meer is dan alleen een feed? Dat het mediamaar lekker luieren in het zonnetje. Het is waarschijnlijk nog iets te vroeg voor vlinders deze tijd van team de Stories veel leuker vind.
- Dat het niet slim is om met je sokken over een brug
het jaar. Mister Blues eyes heeft heel de dag lopen
wachten op zijn Miss Grey Eyes. Tevergeefs. Jammer te lopen?
- Drones soms ook aggressieproblemen hebben?
het is zo’n lieve jongen. Volgend jaar nieuwe ronde,
- Black Jack best wel moeilijk is?
nieuwe kansen.
- Als je moet betalen je ook om een KonTikkie kan
vragen?
</end/
- Dat volgend jaar het rode draadspel
#kontikkiejijbenthem wordt?
- “rampzalig maar niet zo rampzalig.”
- “hij stond uit want anders brand het water aan.”
- “Mijn matje is lek en nu voel ik mijn lattenbodem.”
- “Ik moet even mijn fiets aan de lader hangen.”

Vraag het Ada

Einduitslag #RSW_NVF19

