Hoe kan je nou
blind worden
van moon…
uhh biodiesel??

De tractor doet
het weer na
jullie
inspanningen!

Earl kon ook de
alien (ALIEN!)
niet zien…

Zaterdag, 23 april 2016 | 3e kampkrant #Saturday| Gratis editie voor alle boeren in Buitenzorg |

Boerengeruchten

Dagtochtpuzzels

- Paroba 2 wordt stoned van de vredespijp en hebben
een marmottenbeer geschoten en opgegeten
- Paroba 17 dient suiker te ruilen voor voedsel
- De alien (ALIEN!) is naakt onder het morphsuit
- Jelle en Aiden van paroba 19 zijn verkouden
- Nikolien van paroba 10 is misschien verliefd op
Bram, want ze twerked hem!
- Jesse van DeOPBOUW laat hele vieze windjes
- Arma heeft hossel met Timo, groetjes paroba de
Strohoeden
- Joke en Martijn missen elkaar #CUTE
- Thijs van de dagtocht heeft een oogje (of twee
oogjes) op Ilse van DeOPBOUW
- De PL’s uit paroba 2 en paroba 20 zijn een stelletje
- Steun paroba 20 en doneer een plakje kaas, want
wij zijn ook gewoon een klant!!! Groetjes paroba 20
- Paroba 2 stalkt paroba 10
- De PL van paroba 2 wil paroba 10 uitmoorden
- Iemand van de RSW heeft een aambei
- Gun ons warmte mam… Paroba 6
- Tijdens de dagtocht zijn er overal paroba’s gespot,
zelfs in Soest!
- Wij hebben gehoord dat er een paroba een
verkeerde afslag heeft genomen tijdens de
dagtocht, zij kwamen uit bij de snelweg…oeps!
- Voor de opbouw-bazen is het ook een vermoeiend
weekend!

Het kampement is rustig. Alle paroba’s zijn geconcentreerd de
puzzels aan het maken behalve Dani uit paroba 6. Hij heeft
het koud. ‘’2 paar sokken heb je alleen aan’’ aldus zijn medeparoba-lid. Met de puzzels zit het wel goed alleen de morse
codes gaan te snel. Met de vraag wanneer de dagtocht begint
zeggen we dat de dagtocht niet meer doorgaat vanwege het
weer. Dat vonden ze prima! Meer vrije tijd, opruimen en
vroeg slapen was het antwoord! Was het maar zo’n feest! ;-)
Paroba 15 ligt in de tent want de keuken is te klein. Volgens
de dames en heren zijn sommige puzzels wat lastig. Paroba 16
gaat goed! Ze zijn bijna klaar met de puzzels. Ze hebben het
goed voor elkaar want tussendoor zijn ze marshmallows aan
het roosteren. Daniël lijkt de enige te zijn die zich druk maakt
om de puzzels. Paroba 18 heeft naast de koffie ook 2 puzzels
opgelost.
Paroba 20 vindt het huis lastig en de morsecode zijn niet te
doen. Met de vraag wat ze gaan doen tijdens de dagtocht
antwoordden ze: Wandelen, vreten en afvallen. Goede keuze!
Pim vind het allemaal niet zo grappig want hij heeft het koud.
Op advies gaat hij 5 rondjes om de keuken rennen om warm
te worden.
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Kamp beoordeling

Thema III

Wanneer jullie op dagtocht zijn is het de taak van het
telbureau om jullie kampjes te beoordelen. In grote
lijnen worden de kampementen beoordeeld op techniek
(opbouw van de keuken en tent), hygiëne, thema en
netheid.

Howdyho, Wat een heurlijke dag… not! Om snel weer
mijn bedje in te kruipen. Dat mag de pret natuurlijk niet
drukken. Vanochtend heeft mijn kleine broertje zijn
trekker verkocht. Voor veel te weinig moneys natuurlijk,
de hele nacht eraan gewerkt. Ellende. Om het te vieren
nam ik wat van mijn meest verse moonshin…Bio diesel.
Stom natuurlijk, ik had het eerst Janneke moeten laten
proeven. Nu ben ik dus blind.

Met de vraag wat het meeste opviel antwoordde het
telbureau; Er werden heel veel punten laten liggen bij
het thema-onderdeel. Meer dan de helft kon hierin
fluiten naar hun punten. Wat ook opviel is dat de tent
van de Klaas Toxopeus keistrak stond! Wat het telbureau
betreft konden er 3 maar liefst keukens neergehaald
worden.

Thema presentaties
De morgenstond heeft goud in de mond.. Nouja, het
ontbijt. Na een onstuimige nacht met flinke kou maken
de paroba’s zich klaar voor de thema presentaties.
Met de thema presentaties is het de bedoeling dat ze er
op hun paasbest uitzien ondanks dat het al Pasen is
geweest. HET moment om te shinen! Zo kunnen ze kans
maken op de felbegeerde themaprijs!
Om 08:15 beginnen de thema presentaties. De paroba’s
komen langzaam op gang. Paroba 19 ‘’de Trailer Park
boys’’ van Scoutinggroep de Argonauten is bijna klaar
om op de foto te gaan in tegenstelling tot paroba 18; die
moeten nog even eten. Geen stress jongens. De
Athabascangroep heeft dit jaar weinig gedaan met het
thema want vorig jaar hadden ze het hele weekend met
een ooglapje gelopen maar het had weinig effect. Paroba
2 is blij dat het gestopt is met regenen. De vellen kunnen
drogen. De jassen houden ze aan want themakleding
hebben ze niet tot nauwelijks.

Geluk bij een ongeluk, ik heb net geleerd om blinde
geleide te typen. Hossakeesie! Maar even alle chickens
op ‘n stokkie! Ik wil weer zien! Moeder Maria, weet je
hoeveel je mist als je niet kan zien? Kip, Moonshine,
Muziek. Ik hoef in ieder geval niet meer naar Chester te
kijken. Hahahah….help!
Greetjens,
Earl!

Dagtocht
De dag begon waterig, maar dat mocht de pret niet
drukken voor de dagtocht. Wat hebben jullie toch een
lange tocht afgelegd vandaag. We zagen jullie hard
ploeteren en zoeken naar de posten, waar jullie konden
bijkomen en leuke opdrachten konden doen. Zo hebben
jullie Aliens beschoten waar jurylid Jan jullie enthousiast
in American style de opdracht vertelde! Ook hebben
jullie een Redneck parcours afgelegd met een autoband,
gebowld of rodeo gereden op een wipkip en een heuse
Teslarace gehouden.
Jullie hebben goed jullie best gedaan! Succes met het
koken, dat het avondmaaltje maar mag smaken na zo’n
lange dag.
-

