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Het laatste nieuws vanuit Boxtel en omstreken 

Gisteren zijn de scouts van Scouting Alblasserdam       
aangekomen in het vredige Boxtel. De landheer en        
burgemeester zullen onderdak aan hen verschaffen. Na de        
ontvangst werd de kroon van de burgemeester gestolen door         
de landheer. 
 
  

PRIJSVRAAG  
Voor 10 ScAl 
 

In 2002 werd scouting Boxtel     
gevormd door 4 groepen.    
Welke vier oude   
scoutinggroepen waren dat? 

 

Maak kennis met de bankier 
 
Nu ziet deze bankier er lief uit, maar het enige waar hij op uit              
is, is natuurlijk GELD. Je kunt de ScAls verdienen en uitgeven           
tijdens dit kamp. 
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Het laatste nieuws vanuit Boxtel en omstreken 

Afgelopen zondag hebben de scouts hard gewerkt voor hun         
ScAls. De ScAls zullen de scouts hard nodig hebben, want de           
kok wil dat er betaald wordt voor het eten. Er konden ScAls            
verdiend worden door water-spellen, klusjes doen en tijdens        
de vossenjacht. De shanti’s en welpen zijn slim geweest, zij          
hebben gave ScAl-wallets gemaakt. De echt slimme scouts        
hebben hun verdubbelaar natuurlijk allang ingezet en de        
kortingsbonnen uitgeknipt ;) 
 

 

 
 
 

 Even voorstellen … 

De kuisvrouw is langs    
geweest op het landgoed. Ze     
heeft gezien hoe goed jullie     
kunnen opruimen, maar   
wassen jullie je handen ook     
na het toiletbezoek? 
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Het laatste nieuws vanuit Boxtel en omstreken 

Monty en Carla namen de kinderen met het vliegtuig mee naar           
hun circus in Monte Carlo. Na een heftige vlucht, waarbij          
meerdere motoren uit vielen, zijn ze toch veilig geland. Helaas          
hadden ze geen orkest geregeld. Monty belde Herrie en Jerry          
en zij schoten te hulp. 
 
Herrie en Jerry hebben orkest gevormd van kinderen met de          
kazoo’s. Vervolgens kwam de dompteur aan met zijn        
gevaarlijke paard. Gelukkig had hij dit paard goed getemd,         
maar hij plaste wel overal. Hierna kwam het allerlelijkste         
beest waarvan zelfs de stoerste mannen schrokken. De        
goochelaar kon niet ontbreken. Hij heeft zijn vergroot-trucs        
gedaan. 
 

 

 

Er is gestolen... 

Er zijn dieven gezien op het landgoed. Ze hebben hun buit           
geslagen en eisen nu losgeld! 
 

 

Wist je dat …  
 … er een trein aankomt? 
 … de kok stiekem snoept van 
het eten? 
 … dat het kamp nog 5 dagen 
duurt? 
 … de landheer zijn 
lievelingskleur stiekem rood 
is? 
 … dat de explorers heerlijk ijs 
kunnen maken? 
… dat de kuisvrouw elk 
moment kan controleren of je 
netjes bent? 
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Het laatste nieuws vanuit Boxtel en omstreken 

Gisteren op de markt is er flink gehandeld. Er werden          
zwaarden en pistolen verkocht. Bij de kwakzalver waren        
speciale drankjes en pillen te koop. Daarnaast hebben        
de kinderen zich enorm vermaakt met de spelletjes. 
 

 

 

Hofnar zwaargewond na gevecht met 

gidsenleiding 

 
De hofnar was Minouk aan het plagen, zoals alleen een          
hofnar kan narren. Dit pikte ze niet! Meisjes plagen,         
pak slaag vragen. ;) 

 

Maak kennis met de schout 

 
Op de foto lacht de schout nog lief,        
maar hij wordt strenger. De straffen      
worden zwaarder en de boetes     
hoger. 
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Het laatste nieuws vanuit Boxtel en omstreken 

Na het ontbijt werden alle spullen ingepakt. Met dit         
weer moest er ook even ontspannen worden. Voor de         
echte strijd gaat losbarsten was het tijd om uit te rusten           
aan het strand.  
Hoewel Boxtel niet in de buurt van de zee ligt, was het            
toch niet heel ver. De grootste hindernis was het spoor          
oversteken, want, hoe kan het ook anders: een TREIN!! 
  
 
 

 

Explorers hebben een schimmig verhaal 

 
Gisteravond hadden de explorers een schimmenspel      
voor de andere mensen in Boxtel. De scheetjes van het          
windenmannetje zorgden voor heerlijke appels in      
Appelflapland. Volgens de redactie zit daar een luchtje        
aan ... 
 

In de roos! 

 
Toch nog even oefenen voor de      
strijd, gisteren met boogschieten. En     
dat ging super! Hieronder de     
prijswinnaars: Anne (3e), Koen (2e)     
en onze cupido Rens werd eerste! 
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Het laatste nieuws vanuit Boxtel en omstreken 

De excursiedag gisteren was een grote verrassing       
voor iedereen. Lekker nog meer uitrusten en toffe        
dingen doen, waarover later meer. Maar de grootste        
verrassing was er terug op het kampterrein. De        
hulptroepen in de vorm van de bevers waren        
aangekomen! 
  
 
 

 

Verkenners en gidsen konden de boom in 

 
Letterlijk nog wel. Ze    
gingen tijdens de   
excursie namelijk  
klimmen. De welpen   
gingen naar Billy Bird    
en de Shanti’s   
bezochten de Dino’s   
in Boxtel.  
De explorers zijn naar    
een escape room   
gegaan, maar zijn ze    
eigenlijk wel terug   
gekomen? 
 
 
 

Kookploeg aan de kant gezet 

 

 
De lokale patatzaak, of friet zoals we in        
Boxtel liever zeggen, merkte een     
inzakkende klandizie en was spontaan     
met zijn kraam voor het kampterrein      
komen staan. Dat lieten we ons geen       
twee keer zeggen en de kookploeg had       
het nakijken. 
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Het laatste nieuws vanuit Boxtel en omstreken 

 

Het is feest 

De strijd om Boxtel is met een sisser 
afgelopen. De Landheer heeft besloten dat 
het toch beter is met pensioen te gaan. Zijn 
zoon is gekroond tot nieuwe landheer! Geen 
harde strijd dus, maar tijd voor een feestje!! 
 

 

Gelukkig hebben we de foto’s nog! 

Nu de strijd is afgelopen, is het ook tijd om 
het kamp op te gaan breken. Het zit erop. 
De redactie vond het super leuk om de 
krant te maken. En naast het ‘Lopend 
vuurtje’ hebben we nog veel meer foto’s en 
verhaaltjes gemaakt. Daarom een extra 
pagina vandaag en je krijgt van ons nog 
bericht over de rest van de foto’s! 

Wistje datjes 

We meer dan 1000 liter water hebben 
opgedronken? Het meeste met limo. 
 
Er 600 zakjes chips zijn gegeten? 
 
We 5881, oh nee 5882 want daar gaat er 
nog een, boterhammen hebben gesmeerd? 
 
20 hele kippen op de BBQ nodig waren om 
genoeg te hebben. En de kleinste bever 4x 
terugkwam om op te scheppen? 
 
Tijdens de disco de regendansjes werkten? 
Er kwamen echte druppels uit de lucht 
buiten! 
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