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Regen: Do’s en dont’s van
de kampstaf en EHBO
Het gaat veel regenen en daarom moet je
goed voor jezelf en elkaar zorgen. Hier een
paar do’s en don’ts van de kampstaf!
•
•

Niet graven!
Heb je last van water bij je tent, houd
het water tegen met pio-palen of dikke
takken en doe je grondzeil omhoog als
een badkuip.

14˚/ 16˚
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LSW Spoilers
Vanavond gaan jullie likes verzamelen voor
jullie favoriete vlogger! heb jij de meeste
likes verzameld ben je welkom op het
huisfeest van deze influencers. en als kers
op de taart mag je misschien mee doen
met de spelshow in het theater. Doe je fuif
kleren aan en neem goede moed mee!

Van de EHBO
• Draag droge kleding;
• Eet en drink genoeg;
• Niet de nattigheid opzoeken: regen =
kou, kou = naar.

Kamp gossip

Gijs uit ploeg 67 (Poortugaal) scoorde een
snap van een scout uit ploeg 70 Nieuw-Vennep, wat hij er nu mee doet, dat is nog niet
bekend.
Cas uit ploeg 47 (Nieuw Vennep) en Tamika
zijn volgens Cas’ ploeggenoten een item,
maar officieel is het nog niet. De ploeg van
Tamika is helaas onbekend.
Er is meer info over de scout uit Subkamp
RoxBlok die een spin zag. Deze spin kwam
uit de rij erboven en lande precies in de nek
van Renske uit ploeg 100. Dat is natuurlijk
wel even schrikken!

Poll: hoeveel aanmoedigingen hebben we gekregen?
Het thuisfront heeft
niet stilgezeten dit jaar:
we ontvingen bakken
met aanmoedigingsmails en de printers
draaiden overuren.
Weet jij hoeveel aanmoedigingsmails we in
totaal ontvingen? Scan
de QR-code en vul de poll in tot uiterlijk 12
uur vanavond. Degene die er het dichtsbij
zit, krijgt eeuwige LSW roem met een eervolle vermelding op onze socials.

10.000 stappen in de
stromende regen

Na een veel te korte nacht zijn de ploegen
vertrokken voor de hike. Een route langs
Chinese Muren, Egyptische goden en een
moordmysterie op een ruimteschip. En dat
is hard werken na een iets te kort nachtje
slapen. Voor Danien uit ploeg 112 uit Waalwijk was het extra zwaar: “Ik heb vier kussens mee en ik kon nog niet goed slapen.”
Ploeg 54 uit Voorburg liep een stuk achter
een andere ploeg aan, maar kwam er al
gauw achter dat zij niet dezelfde kant op
moesten. Tijdens de hike loop je natuurlijk
de kans dat je verkeerd loopt, zoals ploeg 35
uit Doesburg deed. Deze liep drie uur om,
om vervolgens weer bij dezelfde post uit
komen.
Ploeg 67 uit Poortugaal heeft een duidelijk doel: eindigen als 12de of hoger want de
vorige keer eindigde de ploeg als 13de. Voor
ploeg 91 uit Lisse ging het op het gebied
van punten scoren waardeloos, maar de
mensen zijn 100 punten waard.
Hoe loop je het dan wel de hike uit? Volgens ploeg 100 uit Denekamp mag je best
boos zijn op elkaar en kun je vijf minuten
daarna weer gezellig doorlopen. Het geheim van ploeg 112: een boel snoep en
geduld voor je ploeggenoten. Samen kom
je er wel uit.
En na het lopen en eindelijk weer kunnen
zitten op je keukenbankje of platgaan op je
matje. Wat doe je dan als eerste? Ploeg 116
uit ‘s-Hertogenbosch had al voorgenomen
om eerst direct de schoenen uit te doen en
daarna op tijd te eten: alles binnen vijf minuten eten was niet ideaal de avond ervoor.

