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Inwoners arriveren!

Seawood City, van de RSW·NEXT redactie

Daar staan jullie dan! Als echte Seawoodianen. Slechts 1x per jaar is het
zover, het kamp dat je niet mag missen. De RSW_NVF! Jullie zijn erbij, als
tijdelijke inwoners van Seawood City! Wat een avontuur gaan jullie, jongens
èn meisjes, beleven dit weekend zeg. Onze razende reporter is echt mega
jaloers.
Sommige nieuwe Seawoodianen staan nog een beetje angstig om zich
heen te kijken. Er waren immers verhalen over een beruchte bankrover!
Anderen staan hun mannetje (of vrouwtje natuurlijk) en over staan
gesproken, ik hoop dat die ene keuken wel blijft staan dit weekend.
Maar gelukkig is er ook goed nieuws te melden! De eerste wijken van
Seawood City zijn al bijna bewoonbaar! De Subkampstaf van subkamp
Oranje, Blauw en Roze gaan jullie vanavond, en de rest van het weekend
goed vermaken! Maar wel eerst je eigen tent opzetten, keuken bouwen, en
je logboek schrijven!

Vraag het Bonnie!
Tijdens een RSW lopen er veel
“jongens èn meisjes” rond. En jullie
weten hoe het gaat met “jongens èn
meisjes”! Allemaal vragen! Hoe gek
je ze kan bedenken! Denk aan, “Die
leuke jongen met die cowboydas,
zou hij mij ook leuk vinden?” of “Als
ik ‘s nachts naar die tent met dat
leuke meisje ga, hoeveel minpunten
krijg ik dan?”
Bonnie weet het! Ze zal jullie,
jongens èn meisjes, dit weekend
dan ook helpen met deze moeilijke
vragen. Heb je een vraag? Laat het
onze razende reporters weten!

En waar komen jullie nu allemaal vandaan? We hebben onder andere echte
Istarianen, Buffels, Rodeodrivers, Zschnorros, Blauwe Bonen en niet te
vergeten de Prairiemeisjes, die hun eer hoog te houden hebben na hun
overwinning op de rest vorig jaar.
Tijdens de RSW zullen jullie een aantal keer dit mega geweldige
nieuwsbulletin uitgereikt krijgen! Zo’n bulletin valt en staat natuurlijk bij een
geweldige redactie. Daarvoor lopen Bart en Esther de hele dag rond om
allerlei informatie te vergaren. Je kan ze herkennen aan een videocamera
en een fotocamera. Verder is er nog een Thijs, die als hij niet jureert, de
meest geweldige verhalen uit zijn duim zuigt! Jullie kunnen ze helpen
trouwens! Zolang de batterij van jullie telefoon het uithoud, mogen jullie alles
twitteren onder de hashtag #rsw_nvf. Zodoende blijven jullie achterblijvers
ook op de hoogte van jullie pionierervaringen!

Wist je dat...

Sheriff Bericht
Sheriff Jack Daniels vraagt je
aan-dacht voor het volgende :
Uit buurt en sporenonderzoek
blijkt dat de volgende vier
personen verdacht zijn:
1.
Lady Four Roses,
2.
George Dickel,
3.
Jim Beam
4.
Evelyne Brooks.
Vanavond ga je met alle vier
de verdachten kennismaken
en zet dus je speurneus op!









Peter T. de Vries een arrogante TV
persoonlijkheid is?
Je niet meer van de Thijs naar de
Thijs gestuurd kan worden omdat je
nu Subkampstaf hebt?
Je mee kan twitteren met de
Hashtag #rsw_nvf ?
De scoutsshop er op zondag is, dus
je kan je moeder nog bellen om te
vragen of je wat nodig hebt?
Wist je dat je vanavond al je
dader in je logboek moet zetten?
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Het weer!
Voor vandaag voorspeld
weerman Clyde :

Het giet zoals ‘t giet. Giet
het niet dan is het droog!
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Vergeetmijnietje...




Programma
Vrijdag 18 april

Lever je foeragekrat bij je Subkamp-leiding in met
het nummer van je PaRoBa.
Lever vanavond je Logboek in bij je
Subkampleiding, met je dader!
Morgenavond,
tijdens
de
Western
Fair,
verwachten we ook van jouw PaRoBa een item
voor de Tentoonstelling. Dat ding van hout enzo
en met een verhaal..

18:00
19:00
19:15
20:30
22:00
23.00

Programma Zaterdag
08:00
08:45
09:30
10:00
18:00
19:00
20:00
21:00

Verborgen aanwijzing is
Geheime code!
Heb jij goed opgelet bij het kijken van het filmpje en heb
je inmiddels twee verborgen aanwijzingen gevonden?
Deel ze met je PaRoBa en verder met niemand! Euhh,
wel met de Jury uiteraard.. Noteer de aanwijzingen in je
logboek. De laatste aanwijzing zul je zaterdagavond
kunnen vinden. Noteer de aanwijzingen in de volgorde
dat je ze gevonden hebt en dan heb je de Geheime
Code.

Extra punten!!!!!
Vier alvast je overwinning!

10 Punten

Aanbieding alleen geldig
in combinatie met de
andere aanbieding in de
krant van zaterdag.
Inleveren zaterdag in het
logboek.

Scoren was nog
nooit zo makkelijk!
Tel 0900 - RSW2015
Geldig tot: ‘15-04-11

RSW_NVF

Aankomst, aanmelden en start opbouw
Kampopening
Verder met opbouw
Avondspel
Kampvuur
Inleveren logboek + naar bed.

22.45
23:00

Ontbijt foerage bij je Subkampleiders
PL-overleg
Dag en Thema-opening
Start hike.
Bereiden maaltijd + eten
Start beoordeling maaltijd
Subkampspel
Western Fair op kampterrein met Tentoonstelling Thuisopdracht
Logboek inleveren
Kamprust

Van de Kampleider
Yeahaaa! Boys and girls. Welkom op het RSW-terrein!
Herstel: het prachtige stadje Seawood-City! Het ligt er
prachtig bij. Een schitterende saloon, een mooie whiskystokerij en nog veel meer wat er in een wild-west-stadje
thuis hoort. Wat mist er nog? Jullie kampeerterreintjes
natuurlijk! Inmiddels zijn de eerste PaRoBa''s al
begonnen met het opzetten van hun tenten en het in
elkaar knopen van de keuken. Oftewel: de wedstrijd is
begonnen! En over een paar dagen zullen we zien
hoeveel punten iedere PaRoBa bij elkaar heeft weten te
harken.
Hoe dan ook; met elkaar maken we er in ieder geval
een heel leuk kamp van!
Voor vragen en dergelijke ga je eerst naar je
subkampleiding. Zij helpen je waar zij kunnen.
Daarnaast lopen er ook een heleboel anderen rond.
Officieel noemen we ze 'medewerkers' rond. Maar dit
zijn ook mensen en dus kun je hen ook gewoon
benaderen voor iets. Je kunt ze herkennen aan hun
paars-blauwe das.
Voor vandaag alvast veel succes met de opbouw en
voor wat later welterusten, toch?
Tot bij de opening!
Thijs de Vries
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