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Howdy, Cowboys and Cowgirls. Ik 

ben de dorpsbarbier. Tijdelijk woon 

ik in een naburig stadje totdat mijn 

nieuwe salo(o)n in Seawood City 

klaar is. Ondanks jullie drukte wil ik 

toch graag mededelen dat ik erg 

goed ben in Make-Overs. Kijk, mijn 

kappersspiegel is veel groter dan die 

bij de Irmin-Taweb. Onlangs heb ik 

zelfs George Dickel onder handen 

genomen. Hieronder een ‘voor’ en 

‘na’ impressie! Wat vinden jullie? 

Evelyn was zelfs zo tevreden dat 

ze meteen een jaarabonnement 

bij me afsloot, zodat ze de sheriff 

kon verrassen. 

Van de Kapper... 

Verslag van de Hike 
Wat is jullie reporter toch blij! Wat een gave hike! Wat hebben jullie 

gebuikschuift, getokkeld, gerodeostierd, geportofoond, geappelschiet, 

geroutekaarttekend, geliefdeslied, geafvalverzameld, gedicht, gesudokoed, 

genagedacht en nog veel meer. Al die speciale tochttechnieken die jullie 

leiding jullie zo goed heeft bijgebracht. Stel je voor dat je dan de hike 

verkeerd had gelopen, dan had je al die leuke posten moeten missen. 

Gelukkig speelde het weer erg mee. Al dat gezonneschijn van gisteren was 

wel even voldoende. Een boel scouts hadden last van een zonnesteek, 

want niet iedereen had een jas bij zich. Maar wat we hadden we zin in een 

buitje. Even alle stof en viezigheid van ons afspoelen. Op zomerkamp gaan 

we tenslotte ook halverwege het kamp ook naar het zwembad. Dit neemt 

echter niet weg dat jullie netjes je handjes gaan wassen voordat jullie gaan 

koken vanmiddag. 

En wat hebben we een honger. De jury maakte al melding van verscheidene 

potten bruine bonen in de kampkisten. Ook werden er veel wraps onderin 

de kisten gesignaleerd. Hopelijk hoeven die niet al te veel te worden 

uitgewrongen. Wat zullen we zo gaan smullen!  

Bonuspunten!! 

Bij de afbraak zijn bonuspunten te verdienen 

voor: 1) de onderlinge samenwerking en 2) 

materiaalzorg, zoals de tent, haringen, 

pionierpalen, touw en gereedschappen. Als 

jouw PaRoBa in de ogen van de jury een 

duidelijke taakverdeling heeft, iedereen van 

de PaRoBa actief meehelpt en de 

gereedschappen netjes gebruikt en 

opgeruimd worden kun je per onderdeel 

maximaal 5 bonuspunten verdienen! Is jouw 

kampterrein direct na de lunch mooi 

opgeruimd en helemaal schoon, dan 

verdient jouw PaRoBa 10 bonuspunten! 

Hiermee kunnen jullie op het laatste moment 

de eindstand nog veranderen in jullie eigen 

voordeel!  

Het weer voor zondag! 
Voor morgen voorspelt Clyde : 

De waterbuffels hebben genoeg om in te 

zwemmen, hopelijk is dat voldoende om het 

zonnetje niet af te remmen! 

Tip voor vannacht!  Vat geen kou, boy! 

Voor 

Na 
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Waar de Jury over struikelde tijdens 

het beoordelen van het Kampement: 

De Jury is blij dat ze het beoordelen 

van een van de keukens heeft 

overleefd. Tijdens een windvlaag bleek 

dat er een boobytrap was opgezet. 

Ternauwernood hebben een aantal 

juryleden hun witte jas kunnen redden. 

Twee anderen hebben na een 

aanvaring met wilde haringen bijna het 

kampterrein van heel dichtbij gezien. 

Na het openen van weer een andere 

keukenkist hadden ze 1,5 uur nodig 

om bij te komen van de 

benzinedampen die daaruit rezen. 

Kortom, een gevaarlijk en hachelijke 

onderneming dat jureren. Verder 

waren ze zeer positief!  

Foei, Foei Zegt de Jury Vraag het Bonnie! 
Reuring bij Roze! 

Tja, in de eerste krant riep ik al dat je me alles kon 

vragen! Zelfs hoeveel minpunten je zou krijgen als je 

naar de tent met dat leuke meisje zou gaan. Dat dat 

andersom ook kan bleek vannacht. Nou, de 

hoeveelheid minpunten weet Bonnie niet precies, 

maar het zijn er…. er… wel heel wat! 

Kennelijk had onze macho mijn advies gisteren al 

goed opgevolgd. De rollen waren omgedraaid! Dat 

krijg je met al die moderne dames. Ja, Bonnie ziet dat de tijden zijn 

veranderd door de dames. Echte geweren worden ’plop’ guns, 

damesrokken zijn uit, alleen de vrouwensnor schijnt een retro opmars te 

maken samen met de roze pruik. Of dit echter populair gaat worden bij de 

heren is nog maar de vraag. 

Op Oranje, bij de Istarianen, is Sanne compleet verrast door al die blikken 

van die PL van de Blauwe Bonen. Zelf heeft ze nog niets door, maar de 

kampstaf ziet alles!  

Zondag:  
08.00  Fourage 
08.45  PL/APL-overleg,  
  logboek terug 
09.45  Fourage inleveren 
10.00  Zondagochtendspel.  
11.45  Themasluiting  
12.30  Start afbouw  
14.00  Sluiting en  
  prijsuitreiking  
14.30  Vertrek 

Programma 

Wel hoorde Bonnie iets over een nieuwe 

versiertechniek. Het zogenaamde ‘Stiften’. Bij deze 

techniek moet het mannetje met viltstiften een 

paringslogo op het gezicht van het vrouwtje 

tekenen. Dit kan zelfs met 2 mannetjes tegelijk! 

Vorige week hoorde ik van George dat hij altijd 

succes heeft met het aan het schrikken maken van 

de dames. Zo blijft een onmeunige indruk achter. 

Dit kan uiteraard worden verzegeld met een stift. 

George verkoopt deze echter niet, hij heeft alleen 

potloden. 

Zo blijkt maar weer, je hebt jongens èn meisjes. 

Jack in the box! 


