KAMPGAZET
Vers scoutsnieuws uit Hamont-Achel
KAPOENEN
“Waar blijven die nu?”

WELPEN

JONG-VERKENNERS

Hydra reist uit de vlammen

VERKENNERS

Volgens de geruchten nog steeds in Hongarije

www.scoutsrumst.be

Piraten zijn van alle tijden

KAMPGAZET
En gaan
Na de eerste dagen ons goed en wel te
installeren kan het kamp goed en wel
van start gaan.
Er werden al een hoop nieuwe avonturen beleefd. Al deze dingen kan je lezen
in deze nieuwe editie van onze Kampgazet.
De welpen bonden de strijd aan met
tijdpiraten en de jong-verkenners speelden met vuur toen ze in gingen tegen
Hydra.

“Ah is dat de kaas?”
- Fili bij het zien van een ham

Wat de pot schaft...
3 Augustus (Elvis Presley)

4 Augustus (Chanson)

Ontbijt: Een boterham bedekt met een sneetje salami
gevolgd door een boterham met een stuk speculaas

Ontbijt: Une tartine fromage (Een boke keis met aansluitend een boke choco)

Middag: Return to schnitzel (Schnitzel met bloemkool
en gekoote aardappel in de schil)

Middag: Aujourd’hui, chili (Chili con carné van bonen,
gehakt, paprika, ajuin, pepers en komijn)

Avond: Boterham met een sneetje vleesbrood gevolgd
door wel een hoogtepunt van de maaltijd; Choco

Avond: Tartine gagné (Wentelteven, gewonnenbrood,
verlorenbrood)

Slaapmutsje: Een zeer stevige rijstpap

Slaapmutsje: Pudding au chocolat (Chocolade pudding)

DAG 3
Kapoenen
De kapoenen zijn nog
steeds niet hier op
kamp...

Jong-Verkenners

De jong-verkenners (jv’s)
bonden de strijd aan met
hydra met in de hoofdrol
een groot vuur
Het leek wel of de geest van Herr Schmeltz zijn medestrijders aanmoedigde vanuit het vuur
Om het vertrouwen van de
nazi’s te winnen moesten
de jv’s gaan infiltreren bij
“den duits”. Overdag zijn
ze van alle geheime informatie te weten gekomen
over Sydney Schmeltz, de
leider van de Duitse wetenschapsafdeling Hydra.
Na een goede band opgebouwd te hebben met Herr
Schmeltz besloten de jv’s
hem uit te nodigen voor
een heerlijk avondmaal
bereidt op een gigantisch

vuur. Herr Schmelt zag dit
meteen zitten en ging op de
uitnodiging in.
Toen de avond viel en de
jong-verkenners gezellig
aan het vuur zaten arriveerde Herr Schmeltz met
2 van zijn onderdanen,
maar wat de nazi’s niet
wisten is dat ze stiekem
wat vergif in het eten van
Herr Schmeltz gedaan
hadden.

De jv’s deden hun uiterste best om het vuur gaande te
houden, ondanks de hevige aanvallen van Hydra
Om de vijand goed te zien
Na het eten voelde Herr
Schmeltz zich dan ook niet aan komen besloten de
jong-verkenners om een
zo goed en viel ter plekke
gigantisch vuur te maken.
op de grond. De aanwezig
De taak van de nazi’s
nazi’s probeerde hem nog
te redden maar te vergeefs. bestond dus uit het vuur
doven en de jong-verkenSydney Schmeltz is niet
ners een lesje leren. Er
meer en de nazi’s waren
ontstond een heus waakwoest. Ze zeiden dat ze
vuur.
terug zouden komen met
versterking … en met veel
In het begin de jv’s konden
versterking!
goed weerstand bieden

tegen de aanvallen van de
nazi’s, maar toen ze met
20 man tegelijk aanvielen
was alle hoop verloren.
Het vuur werd gedoofd
en de nazi’s konden weer
een overwinning op hun
naam schrijven. Of toch
niet? Wat gaat Hydra nu
doen zonder hun leider…?
zo veel vragen, zo weinig
antwoorden.

De jv’s boden moedig weerstand maar de overmacht van
Hydra werd hen uiteindelijk fataal

Fourage
Iedereen weet wel hoe je een paprika moet snijden
maar er zijn verschillende manieren en de een al veel
efficiënter dan de andere. Hier zie je de beste manier
die sinds kort ook op de foerage wordt toegepast.
We volgen leerling Radagast tijdens zijn opleiding

Eerst snij je de hele bovenkant van de paprika er af,
met steel en al, zo krijg je
een mooi zicht op waar de
zaadjes zitten en hoe de
paprika in de steel zit.

Vervolgens duw je de steel
uit het bovenste deel van
de paprika. Dit gaat het
gemakkelijkste wanneer
langs onder duwt. Zo komt
de steel sneller los. Radagast is hier echter niet van
op hoogte

Nu snij je ook de achterkant van de paprika zodat
er een cilinder vormig deel
van de paprika overblijft.
De achterkant hou je ook
bij om in kleinere blokjes of
reepjes te snijden.

Snij het midden van de
paprika, waar de pitjes aan
vast zitten los en duw deze
eruit. Alle zaadjes komen
mee en zo blijven er geen
aan de zijkanten plakken.
Dit bespaard een hele hoop
gepruts en gefriemel

Snij de overgebleven
paprika cilinder in twee en
spoel deze samen met de
boven- en onderkant af.
Snij deze vervolgens in
gewenst grote.

DAG 4
Welpen
We zaten met een jarige op kamp!

Harde werkers

De Mona Lisa aftroggelen van de
enige echte Leonardo Da Vinci

Patatten
jassen met
Akela

De Welpen waren duidelijk sterker dan een bende tijdpiraten

Fourage

De fourage doet veel meer dan enkel koken natuurlijk. Voor het bezoekweekend
wordt er ook hard gewerkt aan een mooie toren.
Hier zie je de officiële eerste balklegging van dit megalomaan bouwwerk

“Eigenlijk, als ge het weerbericht kunt voorspellen, dan weet ge het weer al van zeven
dagen op voorhand”
- Wouter filosofeert over het weer

