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Hokjesdenken met Kaa
Think outside the box zei Kaa. Maar 
daarmee is zijn raadsel nog niet opgelost. 
Wie raadt het systeem dat Kaa gebruikt om 
aan te geven aan de rader of het een 
bepaald vakje wel of niet is?
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Verkeerschaos door ontsnapte stripfiguren

Harderdijk - De politie heeft een melding gemaakt van ontsnapte stripfiguren die 
over de A28 liepen. Er was sprake van kleine blauwe figuren, 2 lange slungels en 
verschillende dieren. Uit veiligheidsoverwegingen werd de autosnelweg enkele 
uren afgesloten waardoor er gigantische files ontstonden. Onze reporter kon 
enkele filerijders interviewen waaronder een transport van een Scoutinggroep uit 
Waddinxveen. “We zijn rond de middag vertrokken om naar ons jaarlijkse 
zomerkamp, normaal gesproken een klein uurtje rijden met onze vrachtwagen. 
Toen we bijna op onze kamplocatie in Harderwijk aankwamen moesten we vol in 
de remmen gaan. Helaas bleef het niet daarbij, nu na een uur staan we nog altijd 
stil op exact dezelfde plek ter hoogte van Strand Horst. De verleiding wordt nu wel 
met de minuut groter om daar een frisse duik te nemen! Weet u toevallig waarom 
wij eigenlijk stilstaan?” Hopelijk zijn ze voor het avondeten toch wel op hun 
kamplocatie aangekomen…
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De strijd om de strip is losgebarsten!
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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 

2© Kampredactie Scouting Sint Victor 2022

RECTIFICATIE!
In tegenstelling tot wat eerder werd 
gepubliceerd blijft Mowgli GEEN 
leiding meer na het kamp. Dus na 
zaterdag 16 juli 2022 23.59 uur zal 
Mowgli GEEN leiding meer zijn.

Nieuw type toilet op de markt ontdekt

Harderwijk - Er heeft zich een bijzondere ontwikkeling voorgedaan op de wondere 
wereld van de toiletten. Enkele jaren geleden werd het genderneutrale toilet in tal van 
scholen, overheidsinstellingen en bedrijven geïntroduceerd. Op een scoutingkamp in 
Harderwijk heeft de overheidsdienst Plee Inspectie nog een bijzonderder fenomeen 
opgemerkt, namelijk een toilet met een bord “Leiding” erop. Het is voor de inspecteurs 
volledig onduidelijk wat hiermee wordt bedoeld, de waterleiding voor de aanvoer van 
leidingwater of de afvoerleiding om in wc-inhoud veilig af te kunnen voeren? Ontbreekt 
het aan één van deze twee essentiële elementen op dit toilet? De inspecteurs deden 
natuurlijk meteen een steekproef door hun darmen ter plaatse te bedingen. Het 
resultaat was des te verrassender: beide elementen bleken aanwezig te zijn en goed 
te functioneren. De heren waren met stomheid geslagen en onopvallend meteen 
vertrokken naar Den Haag. Wordt vervolgd…

De RS ziet ze vliegen!
Prijsvraag
Weet jij uit hoeveel onderdelen de 
kampredactie tent bestaat? Tel 
hierbij alle metalen onderdelen + 
overkapping/muren. Vul het 
wedstrijdformulier in met jouw naam 
+ speltak + antwoord en wie weet 
wil jij morgen een prachtige prijs!
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