The Daily Boot
Het heeft even geduurd maar daar zijn we
weer! Iets later dan verwacht de eerste editie
van de Kampkrant van de RWH. Jullie razende
reporters moesten eerst nog een radoshow
maken voordat we aan konden sluiten bij de
RWH. Maar nu we er weer zijn willen we geen
minuut meer missen!. We vonden het heel erg
lief dat we zelfs van kinderen hebben gehoord
dat ze ons tijdens de toch gemist hadden en
waarom ze nog geen kampkrantje hadden gehad. Dat wil zeggen dat jullie ze toch goed lezen! Wij zijn pas tijdens het eten aangekomen
en dat wil zeggen dat we eigenlijk heel de dag
en de route al gemist hebben. Gelukkig heeft
een rondje interviewen met jullie genoeg informatie opgeleverd om toch een mooi verslag te
maken.
Vanochtend zijn we begonnen in Eerde. Daar
was het een drukste van ja welste om de juiste
kinderen op de juiste route te krijgen. Maar
uiteindelijk zijn jullie allemaal met frisse moed
van start gegaan. En met fris bedoelen we ook
ECHT fris! Want wat was het koud! Gelukkig
kwam de zon door en viel was het in het zonnetje best lekker lopen. Helaas waren vele wegen
bezaaid met sneeuw en ijs waardoor er veel
langzamer gelopen werd dan anders. En die
sneeuw en ijs zorgde voor de nodige valopartijen. Vooral bij de Rotonde in Eerde was het net
Bananensplit. Volgens de postbemanning viel
daar het ene na het andere kind. Maar als jullie
denken dat jullie het zwaar hadden. Ook de
postbemanning had het zwaar! We hebben uit
betrouwbare bron gehoord dat er vele auto’s
van de postbemanning vast hebben gezeten in
de wirwar van sneeuw en ijs! Dat zorgde voor
de nodige duwpartijen om de auto’s weer vrij te
krijgen. De BMW van Nynke zo vast zat dat er
twee tractoren nodig waren om haar weer vrij
te krijgen! Dat is pas zielig! En wat te denken
van onze arme Mark? Die had zoveel films gekeken in de auto en muziek gedraaid dat zijn accu
tot twee keer toe leeg was! Daar sta je dan midden in the middle of nowhere! Tevens had Mark
tijdens zijn postbemanning nog visite gehad van
onze allerbeste vrienden meneer de politieagent. Er waren meldingen binnen gekomen dat
er een verdachte auto stond! Tja, sta je post bij
scouting, zo wordt je verdacht van duistere
praktijken!
Omdat er fouten in route C zat waren heel veel
kinderen verkeerd gelopen. Emiel zei als antwoord; ‘als je 1 fout 9x uitprint tja.’
Een foutje kan gebeuren Emiel! Het is je verge-

ven. Uiteindelijk kwam iedereen toch binnen bij
Scouting Schijndel en konden de koude oortjes
en natte voetjes gedroogd worden bij de centrale verwarming. Om daarna een lekker bordje
eten naar binnen te schuiven. En wat is er nou
lekkerder dan boerenkool met worst? Of een
bord Pasta? Of beter zelfs allebei! Niets! Maar
toch hebben wij van kinderen gehoord dat ze
wilden weten waar de gootsteen was. Mocht je
het niet lekker vinden dan los je dat vanavond
wel weer op met die zak chips die nog in je tas
zit.
Na het avondmaal was het tijd voor een spooktocht. Er werd een eng verhaal versteld over
clowns en daarna werden jullie de bossen ingestuurd. Sommige dames waren zo bang dat ze
onder hun slaapzak zijn gaan liggen om maar
niet mee te hoeven.
En morgen? Dan wacht jullie weer een drukke
dag vol met kilometers! Ons advies, ga lekker
slapen en rust goed uit want je hebt je energie
nodig voor morgen! Gelukkig hoeven jullie vannacht niet buiten te slapen. Joop en Roy van
Scouting Schijndel gaan die uitdaging wel aan,
die slapen buiten in een hangmat. Misschien
zien we morgen wel 2 bevroren worstjes!
Geniet nog even van de chocomel, wij zien jullie
morgen weer!

Groetjes de Kampkrant

Wist je dat?
nana een stuk frikandel had gestolen?
- Stijn geen handschoenen draag?
- hij daarom een bikkel is ?
- Joep zijn telefoon was afgepakt?
- V2 hun kompas vergeten was?
- Berlicum helemaal verkeerd was gelopen?
- Het toch wel gezellig was?
- Sam Thijs Jelle en Lard 3x verkeerd zijn
gelopen?
- Dat Denny van de post zijn schuld was?
- Merel van de Jeep gevallen was?
- Jelle een Kaasschaaf heeft?
- Merel bang is voor Ponys?
- Anne, Diewertje en Lillian de kampkrant
hadden gemist?
- Annemijn haar stem kwijt is?
- Dennis van de kampstaf dat erg fijn
vindt?
- De kaart van Cathelijn Damiënne en
Inge de kaart gescheurd was?
- Ze dat zelf gedaan hebben?
- Annemijn als ontbijt een bus Pringles
leeg at?
- Ze 6 gratis marsen kreeg bij een plasadres?
- Merels muts is opgegeten door een
hond?
- Lillian het eten niet te vreten vond?
- Diarno 5x op zijn plaat is gegaan?
- Je op de wc je wist je datjes kunt schrijven voor morgen in de krant?

