The Daily Boot
Zo! Dit was hem weer! Het einde van de
Route, het einde van het kamp en het einde van de kampkrant. Nu is het tijd om
even bij te komen en dit krantje te lezen. Is
het allemaal goed gegaan? Zijn de teentjes
blauw en bevroren? Of viel het allemaal
reuze mee? Wat dit misschien je eerste
keer? Dan weet je nog niet wat je te wachten staat. Namelijk een mooi insigne. Deze
heb je toch maar weer mooi in de pocket!
Of eigenlijk, die moet op je blouse. Gewoon even aan je vader of moeder geven
of een oom of tante die handig is met
naald en draad en voor je het wee prijkt die
op je blouse. En wat nog leuker is: je kunt
ze sparen! Er zijn namelijk 4 verschillende
die je kunt bemachtigen. Groen , brons
zilver en goud. Goud kun je krijgen door
route c te lopen met bepakking. Heb je dat
nu al gedaan? Chapeau en we zijn erom
trots op je! Heb je ze alle 4? Dan heb je een
windroos. Als je niet weet wat dat is kun je
dat altijd googlen. Nu is het tijd om naar
huis te bellen en lekker in de auto naar huis
gebracht te worden . Daarna lekker in bad
te gaan en met de pyjama op de bank te
zitten en om kwart over zes vanavond te
kijken naar EditieNL voor de reportage over
Scouting. Supervet natuurlijk. En heb je al
plannen voor het eind van het jaar? Let je
wel een beetje op met vuurwerk? We zouden het erg vervelend vinden als je in het
nieuwe jaar een vinger mist. En heb je besloten om volgend jaar nog een keer mee
te lopen? Dat kan! Want volgend jaar komen we weer gewoon terug. Andere locaties, andere routes , even vet kamp! En kun
je zolang niet wachten? Dan kun je met
hemelvaart je hart ophalen want dan is de
RSW. Beter weer en een dag langer! 3 dagen lang strijden om te kijken welke paroba
de beste van de Regio is! Dat is zeker de
moeite waard om eens aan mee te doen.
Ook wij van de kampkrant zullen dan weer
aanwezig zijn om jullie dagelijks te voorzien
van de laatste nieuwtjes en foto’s. En is dit
je laatste jaar van de RWH? Niet getreurd,
je wordt vanzelf ouder en dan kun je jezelf
inschrijven als staf en mag je zelf post

staan, routes uitzetten en programma’s
maken! Zeg nou zelf dat is toch supervet?
Dan rest ons niets anders dan afscheid
van elkaar te nemen. Wij hopen dat jullie
het naar je zin hebben gehad. Wij als organisatie in ieder geval wel. Namens iedereen die meegewerkt heeft wensen we
jullie een heel fijn nieuwjaar, bedankt
voor jullie deelname en tot volgend jaar!

Wist je dat?
Koppel 5 post 1 niet had gehad?
Meg twee keer door het ijs is gezakt?
ze nu natte voeten heeft?
nana al twee keer verkeerd gespeld is ?
nana en floor al twee keer verkeerd gelopen zijn?ze op hetzelfde punt de leiding
hebben gebeld.
Meg haar pakje drinken verstopt heeft?
Ze dat zelf niet meer weet, (ergens onder
ijs)
damienne en inge zijn hard op hun plaat
zijn gegaan.
Daan en Joup 2x in de sloot zijn gevallen.
Damienne vandaag jarig is ?
Toby in een mesthoop is geflikkerd.
Lillian vind dat er geen knappe jongens
zijn?
Nadie diewertje en Laurie vinden dat 50
meter geen 3km is ?
De Marshmellows bij de oversteekpost
veel te klein zijn ?
Dik dun is?
er ijs uit de lucht valt ?
Iemand van route a hun telefoon niet konden ontgrendelen en de noodenveloppe
kwijt zijn?
Mutsen nog steeds cool zijn?
dik korte scheten laat ?
Merels Partypopper niet popt?
WOuter vuurwerk bij heeft?
Je het motivatieteam nooit moet vertrouwen?
Omdat ze je de verkeerde kant uit sturen?
lynn door het ijs gezakt is?
ze twee verschillende schoenen aan
heeft?
Het kompas van Berlicum ze de verkeerde
kant op stuurde?
berlicum ged voorbereid op pad zijn?
brechtje sylja en lynn teenwarmers aanhebben?
jarmo bergmeneer een berggeitb gevonden heeft?
er peperkoek geschild wordt?
er kids naar de Albert Heijn geweest zijn?
troppel twee de oversteekpost geweldadig
vindt?
Daan en Berend als eerste binnen waren?

