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Morgen gaan jullie op hike. Verwacht barboerse route-

technieken! Misschien wel een deodorantroute of een 

pandakaasroute! Dus als jullie je medescouts aan een 

boom zien snuffelen...Kijk niet vreemd op!  

Maar ik zou goed luisteren naar alles wat ze jullie ver-

tellen. Echt! Vergeet je jas niet, of neem je zwembroek, 

snorkel en teenslippers mee. 

De hike wordt gelukkig niet al te kort. Dus als jullie in 

Almere eindigen, tja, de enigste tip die we geven is dat 

jullie de polder niet verlaten! 

Van de Hikeleider 

Landgoed ‘Future’ Geopend!! 
Afgelopen tijd is er keihard gewerkt om het nieuwe 

landgoed ‘Future’ op tijd geopend te krijgen. En van-

daag was het zover! En wat voor een dag! De dag die 

jullie nooit meer vergeten! Echt nooit meer! De dag dat 

jullie namelijk jullie eerste sporen achter lieten in de 

modder. Oh, sorry zeiden we modder? We bedoelden 

natuurlijk het mooie grasland buitendijks. 

Na een geweldige opening, waarbij we helaas moesten 

wachten net die éne paroba die toevallig het dichtste 

bij woont. Maar ja, de brug stond open hè!! 

Gelukkig waren de themafiguren wel gezellig. Alleen 

van die ene boer, die zoveel aan het woord was, kon-

den wij niet veel van verstaan. Wij spreken uiteraard 

alleen Hoog-Seewolsch. Over Hoog-Seewolsch gesp-

roken, onze penningmeester is trouwens net afgestu-

deerd aan de Universiteit van Harderwijk op dit onder-

werp. Die verstond er helemaal niets van. Moar dat he’j 

manks. Manks wa, ait nich. 

Wat je wel altijd hebt op een RSW is een Jury. Gelukkig 

zijn die van dit jaar erg erg aardig. Over Jury gesproken! 

Wisten jullie dat je ze niet kunt omkopen. Alhoewel… 

Misschien ook wel, maar hoe verklappen we uiteraard 

niet. De Compostella’s hebben het iig wel al gepro-

beerd.  

We kunnen natuurlijk lang uitwijden over hoe leuk het 

spel vanavond was, maar dat kost natuurlijk veel te veel 

ruimte in deze krant. Daar kunnen we beter een langer 

stukje uit onze duim zuigen! Over duimen gesproken, 

wisten jullie dat die van onze kampkrant redactie erg erg 

goed zijn! 

Genoeg gezogen! Er rest ons alleen nog een waarschu-

wing te geven. De kampstaf van het landgoed heeft een 

aantal meldingen ontvangen van los lopende pandabe-

ren die op alle bamboe zijn afgekomen. Let dus op 

zwart wit gekleurde knuffelige beertjes. Haal niet in, blijft 

rechts rijden en probeer de kampstaf met lichtsignalen 

te waarschuwen. 

Weerbericht 
Morgen wordt het weer weer. Wat het weer ons nu 

weer brengt weten we nog niet. Misschien horen we 

morgen meer over het weer. Over weer gesproken, 

wisten jullie dat het morgen misschien wel droog blijft!  

Vergeet in ieder geval niet je jas morgen op de hike. 

We kunnen je verhalen vertellen van een vorige RSW. 

Jonge, jonge, jonge... 

Burger Net 
13 oz. Burger met Pandavlees 

Prijs: 10 jury punten 

Pandaburger 
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Gratis bezorging op het landgoed!! 
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Tijdens een RSW lopen er veel “jongens èn meisjes” 

rond. En jullie weten hoe het gaat met “jongens èn meis-

jes”! 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?” 

Freek weet het! Hij zal jullie, jongens èn meisjes, dit 

weekend dan ook helpen met deze moeilijke vragen. 

Heb je een vraag? Laat het onze razende reporters we-

ten! 

Vraag het Freek!  
Programma Vrijdag 
18.00 aankomst, aanmelden, start opbouw 
19.00 kampopening 
19.15 verdere opbouw 
21.00 Subkampmoment bij de Subkamptent 
21.30 avondspel 
22.30 einde spel 
23.00 naar bed + inleveren logboek 
 
Programma Zaterdag 
08.00 foerage bij de Subkamptent 
08.30 PL/APL-overleg voor de hike bij de Staf-
tent, logboek terug 
09.30 opening 
10.00 Start hike bij de Subkamptent 
Bij terugkomst afmelden bij de Staftent. Ook 
afmelden bij je Subkampleiding. 
18.00 bereiden maaltijd 
19.00 beoordeling maaltijd 
21.30 avondspel 
22.30 einde spel 
23.00 naar bed + inleveren logboek 

Programma 
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Inleveren zaterdag met je logboek! 
13 oz. Burger met Pandavlees 

Tel: (099) 999 99 99 


