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Je zult het altijd zien. Net als je er niet bent, komen de 

Panda’s. Altijd! Zo ook hier op het landgoed. De laatste 

PaRoBa was net de hoek om en ja hoor, opeens zag 

het zwart-wit voor ogen. 

Gelukkig lagen er her en der nog wat zaklantaars in de 

tent en konden we de kampstaf met lichtsignalen waar-

schuwen. Deze waren in staat om ze te verjagen. Een 

pluizige panda werd echter meteen geadopteerd door 

onze meest pluizige scout Elke. Deze panda voelt zich 

erg veilig in het fietsmandje maar kijk uit, hij schijnt wel 

te bijten. Of te knuffelen, een van de twee. 

Van de Hikeleider 

Jury perikelen!! 
We moeten het jullie toch nageven! Proberen de jury 

om te kopen is toch best lastig. We hebben voor alle 

snoep en chips die we vonden jullie extra punten gege-

ven. En in sommige gevallen liepen die punten ook 

behoorlijk op! Dus mochten wij iets te enthousiast ge-

weest zijn kunnen jullie bij Thijs (een van de drie) een 

restitutie formulier inleveren. In dat geval nemen we de 

punten weer terug. 

Toch vinden we elk jaar weer ‘aparte’ dingen. Zoals 

geweldig mooie vlaggen uit 1995! Samen met drukre-

gelaars uit hetzelfde jaar. Dus mochten jullie tot de  

ontdekking komen dat koken ietwat een uitdaging 

wordt, vervloek dan jullie leiding en niet ons! Wij heb-

ben met alle plezier jullie gasslangen doorgesneden. 

Ook de Albert Heijn heeft goede zaken gedaan. Toch 

zouden we graag willen weten waarom sommige 

moestuintjes van PaRoBa’s sneller groeien dan ande-

re. Jullie hebben toch geen kunstmest gebruikt he? 

  

Weerbericht 
Wat een weertje weer, heerlijk toch! 

Ook morgen wordt het weer weer. Ja, denk je dan, ver-

tel meer over het weer. Maar dat merk je dan morgen 

wel weer...   

Panda nieuwsflits 

Jullie hebben het gehaald! Alle PaRoBa’s zijn weer 

terug op het landgoed en beginnen langzaam met het 

voorbereiden van een groene en gezellige maaltijd. 

Onderweg… ja wat gebeurde er onderweg? Dat is een 

saai verhaal. Over een professor ofzoiets. Het boeit 

ook allemaal niet. Niet het onthouden waard. 

We weten nu dat als je telefoon leeg is je ook gewoon 

een citroen kan gebruiken. Niet om te bellen, maar om 

je batterij op te laden natuurlijk. Er moet echter wel 

eerst een lichtje gaan branden bij de postbemanning. 

Ook popcorn maken is geen 

sinecure. Maar het is moge-

lijk, hoorden wij van Sam 

(leuke jongen en beschik-

baar) om met een beetje 

moeite zelf echt lijkende 
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 popcorn te maken. 

Mochten de PaRoBa leden 

van de Green Beans nog 

Bastogne kruimels om hun 

mond hebben, dan weet de 

postbemanning van niets. 

Contact advertentie 
 Gisteren zag ik je voor het eerst, 

ik voelde iets wat ik nog nooit eer-

der voelde. Wil jij, Sarah uit N., 

een tofu vorkje prikken? Vannacht 

achter de subkamp tent van 

blauw? Groetjes, van iemand van 

de Compostella’s 
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Gisteren waarschuwde Freek jullie al. Het fenomeen 

‘jongens en meisjes’. Of moeten we hier feromoon zeg-

gen. Soms kun je dat zelfs tot in een andere tent ruiken. 

En dan is er maar een oplossing: luchten! Want feromo-

nen in het wild, heel gevaarlijk! Voor je het namelijk weet 

vind je jezelf ‘s nachts ineens terug in een (bamboe)bos 

of erger. Wist je dat bamboeberen ook gebruik maken 

van geursporen om elkaar te lokaliseren. En geloof me, 

deze plantetende roofdieren wil je niet tegenkomen in 

het donker.  

Maar gezien de grote hoeveelheid bewuste groentjes 

hier, denk ik dat jullie geen overlevingstips van Freek 

nodig hebben. Behalve Michelle en Mark van de over-

kant dan. 

 Maar dat zien we morgen dan wel weer… 

Laterrrrr! 

Vraag het Freek!  
Programma Zaterdag 
18.00 bereiden maaltijd 
19.00 beoordeling maaltijd 
21.30 avondspel 
22.30 einde spel 
23.00 naar bed + inleveren logboek 
 
Programma Zondag 
08.00 fourage 
09.00 subkampmoment 
09.20 opening’ 
09.30 start zondagspel 
12.00 einde spel 
12.15 themasluiting 
12.30 kampterrein opruimen 
14.00 sluiting en prijsuitreiking 

Programma 

LSWeetje! 
Hebben jullie ook die mensen rond zien lopen zonder die 
paars/blauwe  dassen? Dat waren mensen van de LSW. 
Dat toffe kamp waar jullie naar toe mogen als jullie ‘echt’ 
goed je best doen op deze RSW. 
Het blijkt dat onze regio het namelijk niet zo goed doet 
op de LSW en dat ze minder PaRoBa’s accepteren van 
ons. 
Dus wil je naar Baarn met Pinksteren, misschien moet je 
dan wel extra, extra goed je best doen! Om van dit land-
goed een betere plek te maken! 
Onze jury heeft zich overigens kostelijk vermaakt met 
ze. Zou dat toch nog goedkomen? Wie weet? Freek??? 

RSW Jury punten 2016 

Geldig tot: 10-04-2016 

Inleveren zaterdag met je logboek! Ovv PANDApret 

Alleen op zaterdag!!!  

Tel: (099) 999 99 99 

Tussenstand: 
1  : De Compostella’s 
2  : De Thermo Tosti’s 
3   : De Groentjes 
4 t/m 17 : Rest(afval) 
 


