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Het einde der RSW 
Voorlopig dan, want volgend jaar doen we het gewoon weer. 

Maar, nu jullie allemaal jullie tentje hebben ingepakt, je keuken hebben 

gedegradeerd tot een setje palen en touw, de RSW medewerkers hebben 

geknuffeld en je eigen leiding te hebben verfoeid vanwege een geweldige 

voorbereiding, kunnen we dan eindelijk de RSW samenvatten. 

Het weer, tja dat was best prettig! Lekker zonnetje, zacht briesje. Alleen dat 

regenbuitje tijdens de hike was ietsje minder. Gelukkig hadden jullie 

allemaal een regenjas bij je en was niemand erg nat.  

Dan het thema, Seawood City: Jack Daniels de sheriff, George Dickel de 

potloodverkoper, Lady four Roses de saloon eigenaresse en Evelyn Brooks 

de kapsterverslaafde. Na een spannende rechtbank scene blijkt toch echt 

George Dickel de schuldige te zijn. Nu de dader is veroordeeld kan de rust 

weer wederkeren in het zo rustige Seawood City. Binnenkort verwachten 

we wel nieuwe verkiezingen voor de functie van Sheriff, want Jack heeft 

besloten zich op zijn nieuwe hobby “Linedancen” te gaan richten. 

Wat hebben we met z’n allen veel gedaan. Gerodeostierd, 

Gebonenopwarmd, Gekledinguitgehanged, Gechallenged, Gerechtbankd, 

Gestift, Geopgeruimd en nog veel meer. We weten dat een heel subkamp 

in een keukentent van de subkampstaf past, regen nat is, Nokia’s steviger 

zijn dan LG telefoons en dan nu ook eindelijk wie er de beste is.  

Er is dit weekend maar een grote verliezer! En dat is George Dickel. Niet 

alleen omdat hij de bank heeft beroofd, maar ook om die onmeunig mislukte 

Make-Over. Wij vragen ons af wat Evelyn toch in vredesnaam in die kapper 

ziet, want zo goed is hij niet. Hopelijk hebben we volgend jaar een thema 

waar George zich wel bij thuis voelt. Iets met Ruimtevaart waar hij een 

spacemonsters mag spelen, of een Dr. Frankenstein thema (dan hoeft hij 

zich niet eens te verkleden). 

Tenslotte willen we complimenteren met jullie enthousiasme, inzet, 

vrolijkheid en medeleven. Niet alleen de verhoudingen binnen de PaRoBa’s 

zijn verbeterd, maar ook de regionale contacten zijn (in bepaalde gevallen: 

zie Bonnie) behoorlijk versterkt. We kunnen dus concluderen dat jullie 

allemaal winnaars zijn. 

Rest ons alleen nog jullie een veilige thuisreis te wensen en tot volgend jaar 

na te roepen! Jullie waren weer geweldig! 

Het laatste weer alweer! 
Voor vandaag voorspelt Clyde : 

Bij de scouts met mogelijkheden veel coyotetranen, geven 

zonnenstralen aan de scouts die zich winnaar wanen. 

Vraag het Bonnie! 
Tja, Bonnie zei het al aan het begin: 

je hebt Jongens èn Meisjes. 

Neem nu Emiel van de Kon Tiki en 

Maaike van de JW. Maar ook de PL 

van de Blauwe Bonen èn Sanne van 

de Istarianen. Jesse van de JW èn 

Inge van de Meridiaan. Allemaal 

jongens èn meisjes.  

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 RSW-aftermatch-selfie, je 

verse ‘stift’-logo’s, of gewoon een 

leuk tekstberichtje? Het zal Bonnie 

een zorg zijn. Als jullie maar niet 

eindigen zoals die ‘Lone Poorsome 

Cowboy’. Dan heeft Bonnie volgend 

jaar niets meer te typen. 

Bonnie verdenkt een PaRoBa op 

subkamp Roze dat ze toch nog wat 

extra punten bij de dames te hebben 

willen scoren door alle nummers van 

de PaRoBa’s te verwisselen. Helaas 

was dit snel opgemerkt de ons aller 

Maaike die daarna snel alle bordjes 

voor haar tent heeft geprikt. 

Misschien dat Maaike nog wel even 

op haar ‘nummertje’ gezet kan 

worden………………………………... 
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