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Roddeltjes
Benjamin en Danique zien elkaar zitten.
2 Bevers Jacala ook.
Ytse en Pien hebben een relatie.
Wie is hier eigenlijk nog 
vrijgezel?
RECTIFICATIE!

Er blijken nog meer dames aan boord te 
zijn…

Wist je dat…
Rikki Tikki Tavi heel veel lawaai maakt ’s 
nachts?
De patrouille van Kyran een vijfde 
windrichting heeft uitgevonden? De M van 
McDonalds.
De Bevers een wandelende rugzakken 
draagster hebben?
Taylor zijn GPS incapabel is?

Gezocht
De pindakaas smeerder (m/v) op Si Yan 
haar stoel.

Wil jij ook Kampkrant 
redacteur worden?
OPROEP! Heb jij een leuk nieuwtje, 
verhaal, mop of iets anders? Schrijf jouw 
verhaal op het formulier en lever het in bij 
de Kampredactie. Wie weet komt jouw 
stukje de komende dagen in de krant!

1

De volksverhuizing zet zich verder

Harderwijk - Blijkbaar waren de Veluwse gronden niet vruchtbaar genoeg voor de 
groep Waddinxveense kolonisten die afgelopen zaterdag daar aankwamen. Het 
konvooi heeft zich vandaag opgesplitst om te voet of per fiets zich te verspreiden 
over de wijde omgeving van Harderwijk. Ze trokken langs de wegen, velden, 
bossen en woestijnen van Gelderland op zoek naar betere oorden.
Meer beeldmateriaal op pagina 3!
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Het weer door NogMeerWeer.nl
Vandaag wordt het droog met 25 graden 
als maximum temparatuur. De zon laat 
haar gezicht ook af en toe zien.

Onderschepte brief
De Kampkrant is in het bezit gekomen 
van deze onderschepte brief. Deze 
bleek afkomstig te zijn van dhr. 
Schrijver met een rechtstreekse en 
niet te misverstane oproep om hem te 
helpen met een nieuw probleem!

De oude man heeft namelijk 
opgemerkt dat alle puzzelstukjes op 
ons kampterrein weg waren. Hij 
vermoedt dat deze zijn gestolen door 
schurken die zich nog op het terrein 
bevinden…

Rabobank Hollandse IJssel, al 
jaren onze trouwe supporter!

De eigenaar van dit 
afluisterapparaat deze mag 
komen afhalen bij de 
Kampredactie na gepaste 
tegenprestatie?



Colofon 
Deze uitgave is met veel liefde en 
toewijding samengesteld door de 
Kampredactie. Daarom vinden wij 
het heel leuk als deze krant met zo 
veel mogelijk scouts wordt gedeeld! 

Ondanks onze zorg kan er iets 
misgelopen zijn met het 
samenstellen van de krant. Wij zijn 
niet verantwoordelijk voor elke 
emotionele en/of lichamelijke 
schade die veroorzaakt wordt door 
deze krant 

Tips, klachten of opmerkingen 
kampredactie@scoutingsintvictor.nl 
jubileum.scoutingsintvictor.nl 

Of bezoek ons aan de 
Kampredactie stand of spreek ons 
aan rondom het kampterrein. 

Redacteur: Ricardo 
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Zeeland wordt Frans overzees gebied
Borsele – Het kabinet heeft recent de ambitie getoond om 
opnieuw de optie kernenergie te onderzoeken in Nederland. 
Omdat Nederland slechts over één kleine kerncentrale 
beschikt bestaat de vrees dat er onvoldoende geschoold 
personeel gevonden gaat worden om deze nieuwe 
kerncentrale te bouwen en uit te baten. Gelukkig heeft de 
regering hulp gevonden vanuit Parijs. De Franse regering 
heeft aangegeven dat ze bereid is om Zeeland als DOM red. 
Frans Overzeesgebied in te lijven in ruil voor haar nucleaire 
kennis. De Franse minister van Energie omschrijft de 
opmerkelijke samenwerking als volgt: “Kijk Frankrijk heeft 
momenteel 58 kernreactoren, Les Pays-Bas slechts één voor 
energiedoeleinden. Het lijkt ons evident om onze Hollandse 
vrienden uit de nood te helpen, tot 1814 waren wij immers 
samen één land! C’est fantastique! Wij zullen tientallen 
nucleaire experts de grens over sturen als wij in ruil van 
Zeeland een overzeesgebied mogen maken. La Zélande, 
Departement Outre Mer de la republique française. Klinkt 
chique toch? Voor de inwoners zal dit weinig verschil maken, 
ik zie nu al dat er dorpen zijn met een Franse naam zoals 
Retranchement. Je maintiendrai en  Liberté, égalité, fraternité 
zijn beide al Frans dus we voorzien weinig moeilijkheden voor 
de lokale bevolking. Enkel jus d’orange tomaat zullen ze toch 
echt wel moeten afleren”.

Cursus Frans op cadeau van uw Krant:
Baguette = stokbrood
Croissant = croissant/groei
Conducteur = bestuurder
Jus ‘d orange appel/tomaal = bestaat niet
Peugeot = koekblik vol deuken op linkerrijstrook
Gazole = diesel
Camion = vrachtwagen
Centre nucléaire = kennen de meesten van ons niet
Hypermarché = kennen wij ook niet
Péage = OMRIJDEN!!!!

Kruiswoordpuzzel
Maak jij deze puzzel af? Lever dan het juiste 
antwoord in bij de Kampredactie en win een mooie 
prijs!

Na eekhoorns ook de Japanse duizendknoop aan de 
anticonceptie

V o l g e n s r e c e n t e 
voorspellingen zullen er 
tegen 15 november 8 
miljard mensen op aarde 
en daar buiten rondlopen. 
Daarvan zijn er slechts 55 
miljoen lid van Scouting. 
De snelle rekenaars onder 
ons weten meteen dat 
slechts 0,6875% van de 
w e r e l d b e v o l k i n g 
momenteel l id is van 
Scouting. Wie helpt ons 
om dit op te krikken naar 
de 1%? Heb je een goed 
idee om het aantal Scouts 
wereldwijd te verhogen? 
Vul het formulier in en gooi 
het in de brievenbus bij de 
Kampredactie!

Binnenkort 8 miljard 
aardbewoners

Een grijze eekhoorn aan de pil (links) Een Japanse duizendknoop (rechts)
Wageningen - In Groot-Brittanië zetten ze grijze eekhoorns aan de 
anticonceptie pil. Deze eekhoorns zijn exoten die de inheemse rode 
eekhoorns verdrijven. Ook op het continent hebben wij last van invasieve, 
uitheemse soorten zoal de Japanse duizendknoop. De Wageningen 
University onderzoekt nu een nieuwe methode om deze exoot ook aan de 
de pil te krijgen. Omdat een plant anders dan een eekhoorn geen mond 
heeft om deze te voeden moet moet de universiteit teruggrijpen op 
primitievere methoden. De volgende manieren zijn nu nog in onderzoek:

Het bestuiven van de plant met anticonceptie middelen.
Het flamberen van de plant met anticonceptie middelen.
Het frituren van de plant met met anticonceptie frituurvet.
Het inmasseren van de plant met anticonceptie massageolie.
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Interview met Arthur van Pruissen
Al jaar en dag is Arthur de trouwe penningmeester 
van Scouting Sint Victor. Onze krant kon hem 
spreken in een exclusief interview tussen zijn 
drukke agenda.

Kampkrant: Je bent al sinds 2013 
penningmeester van Scouting Sint Victor en 
hebt dus al met vele bestuursleden mogen 
samenwerken. Wat zijn jouw meest 
memorabele momenten met het bestuur?
Arthur: Het 75-jarig jubileum van SSV en 
benoeming tot gouden vos, een waarderingsteken 
van Scouting Nederland.

K: Betaalt iedereen wel netjes op tijd zijn 
contributie?
A: Nee, niet iedereen. Het zijn vaak dezelfde 
personen die iets later betalen, we zullen geen 
namen noemen. Maar na een aantal 
herinneringen betalen ze wel. 

K: Hoe zit het dan met de solvabiliteit van 
SSV? 
A: Die zit goed, de hypotheek is afbetaald. We 
hebben recent wel de kozijnen vervangen en 
hopen in de toekomst nog te kunnen investeren in 
de infrastructuur. Misschien zit een keuken 
renovatie er wel in maar moeten voorzichtig zijn 
om te voorkomen dat zoiets meteen kapot gaat.

K: Hoe zit het met de ontwikkelingen van het 
kampgeld?
A: Het kampgeld is verhoogd tot 125 euro, we 
proberen op de kosten te letten. Maar de huur van 
terreinen en boodschappen zijn al flink duurder 
geworden ten opzichte van ons vorig jubileumjaar. 
We zijn dus wel genoodzaakt om mee te gaan 
met die stijgingen.

K: Welke trends zie je bij de financiële acties?
A: De laatste 2 jaren waren wel moeilijk om een 
actie te kunnen organiseren. Toen alles weer 
normaal was leefde dat weer helemaal op. We 
merken wel dat mensen minder contant geld mee 
hebben daarom geven we de mensen de 
mogelijkheid om met een QR-code te betalen. In 
het begin was dat nog wat onwennig maar de 
mensen doen het steeds meer en meer. We 
merken wel dat bij digitale donaties het 
gedoneerde bedrag gemiddeld hoger is dan bij 
een contanten betaling al zijn de contante 
donaties nog altijd in de meerderheid. De 
speculaas actie loopt nog altijd goed. Helaas stijgt 
daarvan ook de inkoopkost en moeten wij hierin 
ook volgen.

K: Mogen nog altijd op op onze trouwe sponsoren 
rekenen?
A: Jazeker! Ook dit jaar mogen wij op de trouwe 
steun van Rabobank Hollandse IJssel rekenen en 
willen hen bedanken voor de mooie bijdrage aan 
ons zomerkamp!

ARAL geeft Duitse klanten een 9-euro tankkaart

Bochum - Menig Nederlander is ervan op de hoogte dat de Duitse overheid 
gedurende de zomermaanden een 9-euro ticket heeft ingevoerd waarmee 
één maand onbeperkt op vrijwel alle lokale openbaar vervoer lijnen gereden 
kan worden. Nu komt het Duitse olieconcern ARAL met een opmerkelijk 
tegenoffensief, ze voeren een 9-euro tankkaart in. Hiermee kan iedereen 
gedurende een maand deze gebruiken om te tanken bij een ARAL-
tankstation in de buurt. Dit aanbod klinkt ons haast te mooi om waar te zijn. 
Wanneer men in de kleine lettertjes kijkt blijkt dat deze 9-euro tankkaart 
enkel maar gebruikt kan worden om brandstof af te rekenen aan de 
gangbare prijzen en dus niet onbeperkt kunt tanken. Helaas krijgen we voor 
deze 9 euro hooguit 4,5 liter uit de pomp… 

Aanvalluhhh!!!
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Foto collage van de hike

Door bossige bossen

Onderweg nog wat wild 
spotten!

Door zanderige woestijnen

Tijd voor 
iets 
lekkers!


