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Van de kampleider: Gevonden voorwerpen!
Deze RSW beginnen we met voorwerpen. Geen boomstammen, speren, maar gewoon voorwerpen. En die zijn kwijt. :(

de. Zelfs de Loche Nessies zijn weer van de partij.

In Schotland lopen de schapen vaak los. Dat maakt dat je
Dat je daar 100 jaar voor nodig hebt voordat je daar achtersoms verrast wordt door wat wollig taalgebruik. Wist je bijkomt is wel wat laat. Een zwaard (beetje bot), een cape (niet al voorbeeld dat er erg veel geblaat wordt bij het toiletgebouw?
te warm), een boog (beetje krom), een beker (leeg), een boek We hopen dat de schapen niet onder de draad door eten. Het
(dik en saai), een schaap (althans de resten daarvan), een tiara schijnt namelijk dat het gras tussen de scheerlijnen van de
(zonder diamanten) en een tovenaarshoed (stoffig). Geen
andere clans altijd groener en daarmee lekkerder is.
wonder dat de Clan Loch of Wolds deze in de vergeethoek is
Aan de strijdkreten te horen zijn we weer begonnen met de
vergeten. Of was het de weggeefhoek? Aan jullie schone taak
RSW! Of zoals de Schotten het zeggen: Jetzt geaht Loch!
om deze weer terug te vinden. Want jullie zijn ooit Welp geweest. Daarmee mogen jullie het doen.
Oh de iPhone heeft inmiddels gezelschap van een echte nagelknipper. Er zitten nog wat restjes nagel op, dus onmeunig gewild!
Dit jaar hebben we maar liefst 23 PaRoBa’s. Kortom er passen
een hoop makke schapen op het kampterrein. Deze rassen
varieren van blauwe tot gevulde en vliegende tot herkauwen-

Hoe het niet moet!
Tja, als je een hike uitzet moet je dat altijd lopend doen.
Wil je hem dan nalopen doe je dat uiteraard ook lopend.
Ons Schotse Hike team deed dat vandaag met de auto.
En wat gebeurd er dan? Dan loop je niet verkeerd, maar
vast! Gelukkig waren er een aantal Schotse Hooglanders
in de buurt zodat de auto weer losgetrokken kon worden. Gelukkig kwam er daarna weer schot in de zaak.

Het weer met Laoghaire MacKenzie.
In de hooglanden is het altijd
mistig en koud. Gelukkig zijn we
in de Laaglanden. Hier is het
alleen koud, in de nacht dan.
Overdag is het prima weer.
De Nessie spotkans voor vandaag is 10%. Dus ik zou mijn geld
er niet op inzetten.

Angus steak

Schot in de Roos!
13 oz. Sappige Black Angus
Gratis bezorging op het landgoed!!
Prijs: 10 jury punten
Geldig tot:

08-04-2017
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Vraag het Merida!
Tijdens een RSW lopen er veel “Lads èn Lassies” rond. En jullie
weten hoe het gaat met “jongens èn meisjes”! Allemaal vragen!
Hoe gek je ze kan bedenken! Denk aan, “Die leuke jongen met
die kilt, wat zou hij daaronder hebben?” of “Als ik ‘s nachts naar
die tent met dat leuke meisje ga, hoeveel minpunten krijg ik
dan?”
Merida weet het! Met haar pijl en boog is ze net Cupido. Ze
schiet altijd een schot in de roos. Zij zal jullie, jongens èn meisjes, dit weekend dan ook helpen met deze moeilijke vragen.
Heb je een vraag? Schotel ze onze razende reporters voor!

Programma
Zaterdag 8 april
08.00: Fourage
08.30: PL/APL-overleg
09.30: Opening
10.00: Hike
17.00: - einde hike
- Subkampprogramma
- eten + beoordeling
21.00: Avondspel
23.00: Naar bed, kamprust

Wist je dat?


“Dè tha thu a 'cur orra
fo' ur fèileadh?”












Er zeeleeuwen gespot zijn?
Er ook bouwvakkers rondlopen?
Hike teams niet alleen maar lopen?
Het rode haar van de Jury niet echt
is?
De Jury ook geen Haggis verwacht?
Er veel whisky gedronken is door de
organisatie om goed in thema te komen?
Kilts best warm zijn, mits je er wat
onder hebt?
Maar je nooit aan een Schot mag
vragen of hij er wat onder heeft?
Schapen niet bijten?
Althans niet op zaterdag?

