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De Highland games
Na drie dagen zoeken zijn dan toch eindelijk de 8 attributen
gevonden die de Clan McLoch of Wolds waren kwijtgeraakt.
(De prutsers, het zijn ook net Welpen) Na her en der het hele
landgoed te zijn afgestruind staan dan toch alle speciale voorwerpen op hun plek. Het zwaard is weer geslepen, de bokaal
gevuld met whisky, de mantel gewassen, het schaap geschoren, het boek eindelijk weer ingeleverd bij de bieb (we willen
het boetebedrag niet weten). De tiara weer gepoetst, de boog
gespannen en de kilt gestreken.
Gelukkig kwam alles op het nippertje weer goed. De clans vlogen elkaar al bijna in de rode haren. Vanuit elke clan werden
vandaag de stoere krijgers opgesteld als afsluiting van dit Robuust Schotse Weekend. Tijdens de Highland Games werd er
nog eenmaal gestreden voor de eer van beste Clan. Ondertussen kneep de doedelzakspeler even goed in zijn zak (niet
schoppen, dan scheurt de balg) om het geheel te omlijsten
met ferme strijdliederen.
Wat hebben jullie dit weekend gespijkerslaant, getouwtrekt,
gehamerslingerd, gehamervasthoud, geplankingt,
geboomestafetted, gepionierpaalstijlslingerd, gestootkogelt,
gefrisbeegooit, gezakslaat, geëmmerophoud, gezwaarddanst,
gekussengevecht, geboomstamwerpt, gemastworpt (oh nee,
grapje), geandersloopt (of ruimtelijk uitgedaagd),
geleidingverfoeit, gethemamaaltijdkookt, gehintzoekt,
gebingospeeld, gekeukenbouwd, gekeukenherbouwd, gekeukenherherbouwd en uiteraard Schotsinnig genoten!
Gelukkig hebben we weer een nieuwe Clan die zich de aankomende 100 jaar de winnaar mag noemen van de Highlandgames.
En het was nog lang onrustig op de Schotse Laaglanden...

Vraag het Merida!
Merida heeft het druk gehad dit weekend. Ze heeft het aan
het begin van het weekend al gemeld, je Jongens én meisjes. Oftwel Lads and Lassies. Vele liefdespijlen zijn afgeschoten door onze roodharige Schotse schone.
Zo heb je bijvoorbeeld, Huib van de KT en Geraldine uit N.
Fabian (Bingo) en Kayleigh, beide uit A. Maar ook de Serenaderende PL van de MacEbsuds en de APL van de Loche
Nessies. Lads and Lassies.
Zo heeft Merida ook ontdekt dat tentdoek best zacht en
fluffy kan zijn, maar niet iets is om iets tegenaan te leggen.
Gelukkig zijn er vele bloemkoolschapen en andere wollige
voorwerpen met Schotse ruitjes die je daarvoor als vervanging kan inzetten. Zolang je maar niet vraagt wat ze er onder
aan hebben.
De speeddate sessie voor de scouts was wel een groot succes. Verschillende matches zijn gemaakt. Bijvoorbeeld die
pionierkoning uit Z. met de keukenprinces D. uit A.. Of de
Zeeleeuw uit E. met R uit Onald. De Jury kijkt nu al uit naar
de PaRoBa van volgend jaar.
Ook bij de medewerkers speelt er wat. Ene T. H. van de JW
was gisteravond druk bezig het kampvuur aan te houden. En
we weten dat je het van houthakken 3x warm krijgt. Misschien probeert hij weer in zijn bikinibody vorm te komen?
En dan is de RSW afgelopen. Het grote afscheid moet beginnen. Gelukkig hebben we tegenwoordig mobiel internet
zodat je vanaf de achterbank in de auto al je nieuwe vrienden kan sms’en, facebooken, Whatsappen, snapchatten of
instagrammen. Maar wat stuur je elkaar dan? Je nieuwste
RSWSchaap-selfie, je schoon gewassen zondagse ‘kilt’ of
gewoon een leuk tekstberichtje? Het zal Merida een zorg
zijn.

Het weer met Laoghaire
MacKenzie
Het is vandaag zonnig! De tenten
zijn droog, maar de afwas kan op
sommige plekjes nog wel wat zon
gebruiken.
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