
Het weer  
Het is vandaag 
een fijn maar 
koud  dagje 
gebleken. De 
temperatuur 
kwam uit op 8 
graden en de 
zon scheen regelmatig.  
Het was dus prima weer om de 
grote prairie op te galopperen. 
Vanavond vallen er alleen klei-
ne buitjes maar wordt het wel 
weer behoorlijk koud. Blijf dus 
vooral in je eigen tent en diep 
in je eigen slaapzak liggen! 
Vergeet ook je extra dekens 
niet zodat je warm kunt slapen. 
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Een frisse ochtend. 
Door de kou was iedereen op 
tijd en fris wakker. Groep 9 
kon zich daarbij lekker warmen 
aan hun eigen vuurtje. 

Groep 25 had nuttige ontbijt-
tips: Pasta wordt heerlijk 
zacht in theewater, de kamp-
krant gebruiken als bord 
scheelt een boel afwas. 

Toen iedereen wakker was en 
lekker ontbeten had kon het 
grote opbouwen van de keuken-
tenten beginnen. Groep 23 had 
een scheef tafelblad. De rest 
van de keuken ook scheef bou-
wen zorgde ervoor dat het niet 
meer zo opviel. De keuken van 
groep 7 is precies waterpas. 

Programma vanavond 
 Koken 
 Afwassen 
 Avondspel 
 Kampvuur 
 Slapen 

Mop van de avond 
“Is dat paard niet bang”, 
vraagt de cowboy aan de paar-
denhandelaar. 
 
“Helemaal niet”, antwoord de-
ze, “want hij heeft al drie 
nachten alleen in de stal gesla-
pen”. 

Ook bij de dames van groep 21 
is de tafel precies waterpas. 
Dit is door het hoofd van de 
jury gecontroleerd. 

De kromme tafel van de dames 
van groep 14 kwam door de 
regen en echt niet door hun 
eigen knoopwerk. Gelukkig 
kijkt de kampkrantredactie 
niet zo nauw. Of dit voor de 
jury ook geld is niet bekend.  
De dames van groep 12 hadden 
geen koude vingers tijdens het 
bouwen. Die knoopte gewoon 
met hun dikke wanten aan. Hoe 
sterk de knopen daar van zijn 
geworden weet alleen de jury. 
Groep 3 kwam er achter dat de 
keuken scheef staat als je een 
poot in een kuil zet. Kuilen on-
der alle poten graven lost dit 
ook op.  Als de keuken stond 
moest er nog even een emmer-
tje zand worden verzameld 
voor de brandveiligheid. 

Gelukkig hoefde die emmer 
maar een heel klein stukje te 
worden gedragen. Groep 12 en 
19 hebben niet echt spierbal-
len. Die hadden voor het zand-
sjouwen hun een knecht inge-
zet. Daarna was he al snel tijd 
om te lunchen. En daarna kon 
de grote hike beginnen. 
 
 
 
 

Strip van de avond 

Wild West Express, krant voor RSW regio Helmond en omgeving  



De hike bestond uit verschil-
lende routes waar op posten 
allerlei Wild West spelen te 
doen waren. De tocht was wel 
zwaar. De heren van groep 8 
lagen onderweg even een tukje 
te doen.  

De dames van groep 3 hebben 
met hulp van de kampkantre-
dactie ontdekt hoe een kompas 
werkt. Ze zijn daarom nu waar-
schijnlijk onderweg naar de 
noordpool. De heren van groep 
7 hebben uren verkeerd gelo-
pen (zeggen ze zelf). 1 van de 
heren van groep 16 had geen 
last van de koude grond onder-
weg. Die had heel slim zijn ei-
gen stoel meegenomen. 

Overige nieuwtjes 
Volgens bronnen binnen de 
subkampstaf zijn bij de dames 
van tent 21 everzwijnen gesig-
naleerd. Of dit in of buiten de 
tent was is niet bekend. De 
heren van groep 16 zoeken 
voor vanavond extra dekens of 
andere natuurlijke verwarming. 
De mascotte ollie van de dames 
van groep 25 heeft zijn nek 
gebroken. Ze zoeken nog een 
koene ridder om hun ollie te 
komen redden / fixen. De da-
mes van groep 21 willen graag 
anoniem in de krant. Bij deze. 
De heren van groep 6 komen 
zonder telefoon op deze RSW 
helemaal tot rust. Volgens de 
teleurgestelde heren van 
groep 6 hebben de dames van 

Groep 2 moet de palen open 
doen voordat ze kunnen sjor-
ren. Groep 12 maakt een loop-
pad van de tentkist.  Bij groep 
16 hebben ze allemaal handen 
(nu ook nog gebruiken). Groep 
4 wil een carrière als fotomo-
del. De dames van groep 1 zijn 
zo vrolijk opgestaan dat ze aan 
het dansen zijn. Ze kunnen ook 
erg mooi zingen tijdens het 
bouwen. Hun buren en de plaat-
selijke kraaien zijn daar ont-
zettend blij mee. Groep 11 
gaat graag in de rups en wil 
een lolly. Groep 5 balanceert 
palen op hun schouders, omdat 
ze toch niks beters te doen 
hebben. De keuken bouwt zich-
zelf waarschijnlijk. Groep 5 
deelt aan iedereen friet uit als 
ze de top 10 halen. Bij de he-
ren van groep 16 verkopen ze 
eten in ruil voor punten. Consu-
meren op eigen risico.   

groep 25 een oogje op de he-
ren van groep 8. Rectificatie, 
de dames van groep 10 zoeken 
Ezels en echt geen Willies. 
Volgens groep 10 deed groep 
20 vannacht iets op de zijkant. 
Tot teleurstelling van groep 20 
hebben de heren van groep 10 
een oogje op de dames van 
groep 25. Groep 15 had het zo 
druk met het maken van de 
menu kaart dat ze hun keuken 
bijna vergaten. Kamikaze sjerf 
Fred van groep 9 gaat zichzelf 
en groep 15 opblazen. 

Groep 15 schrijft op bestelling 
liefdesbrieven. Betaling in na-
tura. Het paard van groep 16 is 
helaas op hol geslagen en daar-
bij verongelukt. Tot vreugde 
van de dames van groep 3 heb-
ben de heren van groep 15 een 
oogje op ze. Groep 21 heeft 
een grote doos snoep klaar 
staan om de jury om te kopen. 
Of dit effectief is weten we 
pas morgen (waarschijnlijk 
niet) Groep 1 wil graag een 
rectificatie. In de krant stond 
Fred, maar het is sheriff Fred. 
Groep 11 wil traditie getrouw 
een koffieparty. De heren van 
groep 18 organiseren morgen-
vroeg dames ochtendgymnas-
tiek in de tent. Toegangs-
kaartjes graag vanavond afha-
len. Groep 16 wil de groeten 
doen aan wokkel. De heren van 
groep 16 willen graag aandacht 
van de dames van groep 3. 
Maar dat groepsnummer is niet 
zo heel erg van belang. Bij 
groep 15 zat er ijs op de jam 
vanochtend. Groep 8 is moe en 
koud want hun elektrisch de-
ken ligt nog thuis.  Groep 7 
heeft het gevoel dat ze in Sov-
jet-Rusland zitten (hoezo 
dan?). Groep 4 gaat zonnen. 
Groep 5 wil rectificatie, bij 
hun foto staat groep 15 ipv 5. 
Groep 9 wil heel graag knuf-
fels, je hebt vast de pamflet-
ten wel zien hangen. De beer 
van groep 10 heeft gestolen, 
dus werd hij maar opgehangen.  

Bonus puzzel/raadsel 
Maak zo veel mogelijk nieuwe 
woorden met de letters uit 
“Het grote Wilde Westen” 
Lever je oplossing in de kamp-
krantbrievenbus en maak kans 
op de kampkrant hoofdprijs! 

 
Berichtje uit de keuken 
Voor Anita:Dezetekstisheelergkleinen daardoor-

moeilijktelezen. Hijis ooklekkerlangomhetvoorlezen lasti-
gertemaken.Dit heeft eigenlijk niet zo veel zin maar volgens 
de keuken was dit speciaal voor Anita wel een goed idee. De 
volgende tekst is ozin.SDOWSJGdefou sdga 
sguasd=gausdgopasiudgpo asdgasdgagsasdgasdgasdgasdgasd-
gasdgasdgqwertqw3rtesdfgkjad;lfbjas;ldfj;asldjkg;alsfkjdg;al
sdkgj;alskdjg;laskdjg;laskdjg;laskdjg;laskjdg;laskjdg;lzkvjc;lzk
sdjgal;skdjgf;laskjdg;laksjdg;lzskdjg;laskfdjg;laskdjg;laskdjg;l
askjdg;laskdjg;laskdjg;lasjkdg;laksjdg;lkasjdg;laksjdg;lkzjsdx
g;lkzsjdg;lkazjsd;glkjzsd;lgkjzs;dlgkja;slkdjtfeoprtgua;lgkbfz
j;lv\snv;,mzsndv;lasdfj;lasdjf;lasasjkdvpaosutapwetrouaspodig
uapsodgupasodbvaspudgpaosgudopasgd 

Succes met voorlezen :-) 

Berichtjes van de jury 
-De tussenstand van gisteren 
avond na 692 mogelijke punten 
lag  bijzonder dicht bij elkaar. 
Tussen de voorlopig 1e en 2e 
zat maar 10 punten  verschil. 
Tussen de voorlopig 2e en 3e 
zat ook maar 10 punten ver-
schil. Tussen de voorlopig 3e 
en 4e zat zelfs maar 1 punt 
verschil. 
- Etensresten op de grond 
trekken niet alleen ongedierte 
aan, maar hiermee trek je ook 
de aandacht van de jury. 
-De jury heeft een kopie van 
het recept van de RSW maal-
tijd. Als je dat recept goed 
leest en alle aanwijzingen op-
volgt, dan volgen de punten 
vanzelf. 


