
Wild West Express, krant voor RSW regio Helmond en omgeving  Jaargang 2019 Editie 5 

Nieuws: 

Na vorig jaar 2e te zijn gewor-
den is het de “Wanted Scouts” 
ploeg van Scouting Lieshout-
Mariahout dit jaar gelukt om 
de RSW op hun naam te schrij-
ven. Tijdens een zeer spannen-
de race wist hun ploeg de con-
currentie net achter zich te 
laten. Hiermee hebben zij zich 
verzekerd van een plek op de 
Landelijke Scouts Wedstrijden 
(LSW) in Baarn. Hier gaan zij 
in het komende Pinksterweek-
end onze regio vertegenwoor-
digen. Hun collega’s de Cow-
bears en de Dassen  van Scou-
ting Titus Brandsma Someren-
eind mogen hen vergezellen 
omdat zij 2e en 3e zijn gewor-
den. Namens de RSW organisa-
tie wensen wij deze ploegen 
heel veel succes en plezier op 
de LSW! 
 
Wat we vandaag nog meer 
beleefd hebben. 
Omdat het ondanks de vorst 
gelukkig wind stil was vannacht 
sliep iedereen een heel stuk 
beter. De extra door de eigen 
leiding gebrachte dekens hiel-
pen natuurlijk ook reuze. Daar-
door was het voor sommige 
groepen wel lastig om op tijd 
uit bed te zijn voor het ont-
bijt. De dames van  groep 12 

Het weer  
De weergo-
den zijn ons 
dit weekend 
redelijk goed 
gezind ge-
weest. Alleen 
de temperatuur viel een beetje 
tegen. De kampkrantredactie 
en de RSW organisatie danken 
bij deze de weergoden voor dit 
prachtige weekend. Voor het 
volgende jaar bestellen we als 
het even kan precies hetzelfde 
maar dan iets warmer weer.  

kwamen zelfs in hun pyjama 
hun ontbijt materiaal halen . 

De heren van  groep 16 waren 
ruim voor het ontbijt al lang 
wakker. Zij hadden de wekker 
zelfs al om 6.30 gezet zodat 
ze op tijd hun choco pasta kon-
den laten smelten. Groep negen 
was ook druk in de weer met 
gesmolten pasta. Zij hadden 
tosti -chocolade fondue. 
Groep 6 had een integrale tos-
ti fabriek voor hun buren. 

Vanwege de knapperige zwarte 
kleurtjes was consumptie wel 
geheel voor eigen risico. 
Na het ontbijt was het tijd om 
het laatste stuk van de over-
koepelende opdracht in te le-
veren. We zagen de meest fan-
tastische creaties voorbij ko-
men. Sommige werken waren 
echter zo leeg dat ze recht-
streeks het museum voor mo-
derne minimalistische kunst in 
konden. Wat de jury daar van 
vond is onbekend. Toen alles 
was ingeleverd en beoordeeld 
kon het grote opruimen einde-
lijk beginnen.   

Laatste stripje 

Laatste mop 
Een cowboy komt bij de plaat-
selijke Wild West slager en 
vraagt: Slager mag ik een me-
ter worst. 
Dat kan niet meneer, zegt de 
slager, ik verkoop  mijn worst 
alleen maar per kilo. 
Zegt de cowboy: Geef me dan 
maar een kilometer. 
  



Omdat de weergoden ons goed 
gezind waren deze ochtend kon 
alles lekker droog worden inge-
pakt. Mascotte Ben van groep 
12 heeft de hele ochtend 
braaf geholpen met opruimen. 

Ook bij de andere groepen 
verliep het opruimen voorspoe-
dig. Na het opruimen, een laat-
ste spel en een heerlijke ham-
burger kon de grote prijsuit-
reiking en RSW afsluiting be-
ginnen. Als eerste kregen de 
dames van groep 1 de kamp-
krant prijs uitgereikt omdat 
zij de meeste kampkrant puz-
zels hadden ingeleverd.  

Daarna werd jury lid Paul Ja-
cobs in het zonnetje gezet 
voor zijn grote inzet over vele 
jaren bij onze Regio en voor de 
RSW. Hij kreeg van RSW com-
missie voorzitter Hans het 
nieuw “scout voor het leven” 
lustrum teken uitgereikt. 

* De redactie geeft geen garantie op de juistheid van deze dubieuze voorspellingen. Gebruik geschied volledig op eigen risico. Klachten m.b.t. de horoscoop worden doorgespeeld naar de sterren. 

 

De "Scobras” van Scouting 
Brandevoort gingen dit jaar 
met de Petro Leijsten “Fair 
Play” Trofee aan de haal.  

Deze trofee wordt uitgereikt 
aan de groep die zich tijdens 
het hele RSW weekend van 
zijn beste kant laat zien op 
het gebied van saamhorigheid, 
vriendschap en verdraagzaam-
heid. Deze prijs werd door Pe-
tro Leijsten zelf uitgereikt. 
Daarna was het de hoogste 
tijd om de RSW winnaar be-
kend te maken. Groep 9 “The 
Wanted Scouts” van Scouting 
Namens de redactie en de 
RSW organisatie nogmaals 
van harte gefeliciteerd met 
dit knappe resultaat! Met deze 
uitreiking werd deze zeer 
geslaagde RSW afgesloten. 
 
De laatste andere nieuwtjes 
Groep 8 heeft afgelopen nacht 
nog lekkere pannenkoeken ge-
bakken bakken. Groep 18 vind 
Hans van het subkamp heel 
aardig. Groep 4 had boterham-
men met borrelnootjes voor 
ontbijt. De dames van groep 14 
hadden vanochtend sterke be-
hoefte aan koffie. Helaas zit 
dat niet in het RSW menu. Vol-
gens anonieme bronnen in 
groep 19 heeft groep 13 stie-
kem een grote megafoon mee-
genomen dit weekend. Rectifi-
catie van groep 25, zij zijn da-
mes, geen heren en ze zoeken 
oprecht geïnteresseerde he-
ren. De dames van groep 10 en 
20 hebben genoten van de he-
ren van groep 16 en 22. Recti-
ficatie, de dames van groep 10 
zoeken geen ezels maar we-
zels. De heren van groep 16 en 
de dames van 25 konden het 
goed met elkaar vinden. Dat ze 
van de zelfde scoutinggroep 
komen is mooi meegenomen 
want dat maakt nieuwe af-
spraakjes maken een stuk mak-
kelijker. Groep 19 vond het 
samen zingen de hele dag het 
leukste van de RSW. Hun  

Eindhoroscoop* 
(voor alle sterrenbeelden)  
Helaas is het 
onze geheel (on)
vrijwillige beste 
waarzegger van 
het wilde wes-
ten tijdens het 
opruimen even 
aan onze aan-
dacht ontsnapt en heeft hij  
de benen genomen. Daardoor is 
het niet gelukt om een be-
trouwbare eindhoroscoop op te 
stellen. Omdat wij als kamp-
krant redactie absoluut geen 
onbetrouwbare horoscopen 
accepteren moeten het daarom 
doen met de algemene (maar 
zeker zo betrouwbare) voor-
spelling van de kampkrant re-
dactie: Mocht Cupido je heb-
ben overgeslagen dit weekend 
en heb je niemand in je lasso 
kunnen strikken.. Treur niet, 
er liggen nog kansen genoeg in 
de komende weken en maanden. 
En mocht het tegen zitten,  
voor je het weet is er volgend 
jaar weer een nieuwe RSW. 
Volgens de sterren ligt het 
succes daar zeker voor het 
grijpen. Veel liefdesgeluk en 
wie weet tot volgend jaar!  

Puzzel voor volgend jaar. 
Los de volgende puzzel op en 
maak volgend jaar weer kans 
op de kampkrant hoofdprijs.  

directe buren dachten daar 
een beetje anders over.  De 
koene ridder van groep 16 
hebben de gebroken nek van 
Ollie van de dames van groep 
25 gefikst. Ollie is heel han-
dig. Hij is te leen voor 10 fri-
kandellen per persoon. Groep 
5 is gek op leverworst. Ze 
hebben ook nog voldoende 
over. Geïnteresseerden kun-
nen zich melden om samen van 
de leverworst te genieten. 


