Héél veel
roddels!!

Tijdens de PLraad wordt
alles
besproken

Radio op Volle
Stoom helpt
iedereen de
RSW door
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Boerengeruchten I

Boerengeruchten II

- Zowel Fred als Appie zijn dit jaar alweer voor de 20e
keer op de RSW/DSW! Als je ze ziet, feliciteer ze
maar!
- Rik van paroba 11 heeft stiekem een VGG
- Pim uit paroba 20 is een echte gabberrrr!!
- Victor uit paroba 9 wil carbid schieten met de
melkbus
- De Vasanta is skeer wegens hun gescheiden jongens
en meisjes groepen
- Kim uit paroba 8 heeft wat met Ruben uit paroba
15, groetjes de Kaasvrouw
- De Hilfertheem kan geen primussen aanzetten
- Paroba 11 kan geen keukens bouwen
- PAS OP! Paroba 2 is heel agressief, vooral tegen
koeien en andere dieren
- Voor de kampkrant is het onderscheid tussen een ‘5’
en ‘is’ soms héél moeilijk te lezen op de
BoerenGeruchten
- Het varken van paroba 10 slaapt op z’n varkensbuikkussen!
- Het is opgevallen dat veel scouts geen algemeen
beschaafd Nederlands ‘kennen’
- Stijn en Lukas uit paroba 10 hebben bijnamen:
Lukas=Vliegdekschip
Stijn=Biefstuk
- Niekolien uit paroba heeft wel een hele zware
stem….?
- Er komt een héél spannend project van DeOPBOUW
aan….

- Iemand uit paroba 14 houdt van meezingen vanuit z’n
slaapzak
- BOEREN HOUDEN VAN VLEES
- Paroba 11 eet de hamburgers het liefst voordat ze
gaar/heet zijn
- Vickie heeft een chickie uit paroba 10
- Bij paroba 12 wordt er door de PL achter de tent gepiest!
Iewlllll
- Paroba 7 had gepersonaliseerde toetjes
- Er is iemand verliefd op zijn of haar PL.. Wie o wie?!?
- 2x toetjes als maaltijd kan gewoon: pannenkoeken als
hoofdgerecht en red velvet cake als nagerecht
- De complete opbouw is bij Hammie langsgeweest om het
zondagochtendspel én het kampvuur te redden
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Thema IV

Thema-maaltijd

Ik weet heel veel van reizen en alle verschillende
culturen! Culturen zijn zo mooi en hebben elk hun eigen
speciale dingen. Door mijn reizen heb ik veel geleerd.
Zoals in Afrika, dat er een stam is die heel hoog kan
springen vanuit stilstand! En in Australië heb ik leren
surfen van de beste surfers (en de knapste, met van die
blonde lokken). En nu dan uiteindelijk in America
(MURICA) op de farm van Otis, Chester en Earl. Het zijn
hele lieve Rednecks, maar toch is er iets raars aan de
hand. Illegale deals voor opgevoerde trekkers en die
vage stokerij….?

Na een lange, koude, natte dagtocht gelopen te hebben
worden alle Paroba’s eerst verwelkomd op het
kamterrein met een kom (of bekertje) heerlijke warme
soep van de kampstaf! Daarna kan iedereen van start
met de themamaaltijden. Nouja, als je keuken
goedgekeurd was dan ;-). Wat opviel is dat er énorm
heerlijk origineel gekozen is voor American Burgers.
Maar dat wil niet betekenen dat elke maaltijd hetzelfde
was. Iedere paroba heeft hun eigen twist aan de burger
kunnen geven en ze werden geserveerd met de meest
uiteenlopende voor-, na- en bijgerechten.

Biodiesel dat je kan drinken? Daar heb ik nog nooit van
gehoord. Ik heb wel gehoord van Moonshine. Dat is een
drank die de Rednecks zelf stoken. Maar dat mag
helemaal niet! En ik had ook gelezen in mijn reisboek dat
je er blind van kan worden als je het verkeerd maakt. O,
wacht eens even! Nu snap ik het! Earl heeft helemaal
geen biodiesel-stokerij, hij heeft een Moonshine stokerij!

Paroba 1 had letterlijk een culinair hoogstandje; hun
tafelblad hadden ze zo hoog geknoopt dat ze op de tafel
moesten zitten om in de pannen te kunnen kijken of
roeren! Bij paroba 5 kwamen ze tot de conclusie dat
boeren nou eenmaal erg van vlees houden en dat was
duidelijk te zien in de keuzes van de themamaaltijden.

Liefs Janneke

Ook was er een enkele keuken waar geen hamburgers
geserveerd werden, bijvoorbeeld mie met
gehaktballetjes en groenten, met zelfs nog soepstengels
vooraf!
Bij een enkele paroba heeft de popcorn waarschijnlijk
wat te hard gepopt, de pan was namelijk tijdens het
bakken op de grond gevallen en toen ging de popcorn
pas écht alle kanten op.
Wij hopen dat de jury heerlijk gesmuld heeft van alle
themamaaltijden, maar wij gokken dat ze de komende
tijd geen hamburgers meer hoeven te zien! Wij zijn in
ieder geval erg benieuwd welke paroba’s voor dit
onderdeel de meeste punten hebben binnen gesleept.
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Interview met de kampstaf

Interview met de jury

Remco & Mark vertellen aan #Haystack News hoe het
tot nu toe gaat op de RSW en wat ze er van vinden

De kinderen hebben dit jaar ontzettend hun best gedaan met
het koken. Er waren zelfs hele kunstwerken gemaakt dit jaar.
Een van de paroba’s had een heel varken in elkaar geknutseld
met het eten. Het hoofd was van brood gemaakt met olijven
als ogen. Het middenlijf waren versgebakken spareribs. De
achterkant was ook weer van brood zodat het geheel werd
afgemaakt. Ook was er een paroba die vlees had in de vorm
van een bijl. Dat was ook heel creatief. Ja, het enthousiasme
zat er dit jaar goed in. Helaas kon niet iedereen in zijn eigen
keuken koken omdat niet alle keukens stevig genoeg waren
geknoopt en dus onveilig waren. Maar iedereen heeft wel zijn
maaltijd kunnen presenteren.

Het kamp is natuurlijk erg gezellig en leuk, maar wat
wel opvalt is dat het materiaal van veel paroba’s erg
slecht voorbereid is. Zo missen meerdere groepen
enkele cruciale spullen om hun kampement compleet
te krijgen.
Ze zijn wel ontzettend trots op hoe alle kinderen de
dagtocht hebben gelopen! Alle groepen (op één na)
waren op tijd binnen en konden dus om 17 uur al
lekker genieten van een heerlijke warme kop soep.
De sfeer op het kampement is gelukkig erg goed, er zijn
dit weekend zelfs heel veel nieuwe liefdes ontstaan! <3
Het glazen huis vinden ze ook een doorslaand succes,
het maakt van het hele veld één groot feest! Als ze een
verzoekje mogen indienen, willen ze graag nog wat
meer kerstmuziek horen. Daar is het namelijk wel weer
de tijd van het jaar voor. Verder heeft de kampstaf het
gelukkig niet koud, ze hebben namelijk bijna 24/7 een
heerlijk kampvuurtje branden!
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Kampvuur
Na weer een spannende aflevering van het
themaverhaal werd de énige echte kampvuurshow van
dit jaar geopend door niemand minder dan the Royal
Hillbilly Club!
Tijdens dit spetterende optreden kwamen de ware
roots van alle American Farm verkenners naar boven
en werden nummers van Johnny Cash en liedjes als
Jolene zeer ten harte genomen. Dit leidde uiteindelijk
tot een staande ovatie van het hele publiek en een
enorme vraag naar nóg meer muziek. (WE WANT
MORE!) Dit jaar stond er een erg bekende gitarist op
het ‘podium’ namelijk Luuk Vernooij, de gitarist van
Knivoj! Deze band had vorig jaar de spectaculaire
kampvuurshow voorzien van de beste nummers.
Nadat de artiesten van het podium verdwenen waren
werd de avond voortgezet met een spel geleid door de
enige echte Chester en Earl. Met behulp van de grote
grabbelton en de lingoballen werd bepaald welke
verkenners naar voren mochten komen om tegen
elkaar te strijden voor de ‘oh zo gewilde finaleplek’.
Spellen als zakdoekjes graaien, blikjes balanceren en
jerrycans hooghouden moesten laten blijken welke
kinderen waardig genoeg waren om kans te maken op
een meter tosti! Met dit pakket win je voor je hele
paroba een heerlijk (nog zelf te maken) ontbijt waarop
de volgende dag prima gewerkt kan worden! En dat
hebben ze ook wel nodig, want morgen wordt het nog
flink aanpoten voor iedereen.
Toen alle spellen en liedjes gespeeld waren en alle
warme chocolademelk op was gedronken was het dan
toch echt tijd om naar bed toe te gaan. Maar dat
betekent niet dat iedereen ook echt naar bed toe gaat,
we hebben namelijk vernomen dat er nog een
frikadellenfeest gepland was bij Paroba 12 én 15. We

Toen alle spellen en liedjes gespeeld waren en alle
warme chocolademelk op was gedronken was het dan
toch echt tijd om naar bed toe te gaan. Maar dat
betekent niet dat iedereen ook echt naar bed toe gaat,
we hebben namelijk vernomen dat er nog een
frikadellenfeest gepland was bij Paroba 12 én 15. We
hopen dat jullie nog lekker gesnackt hebben! ;-)

