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Didam—Waar de onthullingen van 

Wikileaks en de Panamapapers slapeloze 

nachten veroorzaakten voor respectieve-

lijk de geheime diensten en rijke lui, 

heeft Scouting Sint Victor zoals elke 

zichzelf respecterende organisatie haar 

eigen lek! 

Via een anonieme diskette welke wij 

gisterochtend in onze brievenbus aantrof-

fen, kunnen wij concluderen dat Scouting 

Sint Victor haar eigen SSVleaks heeft! 

De afgelopen dagen hebben er natuurlijk 

aardig wat roddels in de krant gestaan, 

maar vandaag… Je kunt al bijna spreken 

van een nieuw Privé magazine! 

Wij hebben op de diskette een foto en 

een getuigenis van een zekere Stanley de 

G. aangetroffen. Hierop werd vertelt dat 

Angela en Peter van het bestuur, naast 

dat ze graag samen gekke bekken trek-

ken, ook hun onderbroeken met elkaar 

delen. 

Dit is natuurlijk niet zo heel gek op een 

scoutingkamp waar spullen van iedereen 

rondslingeren in een straal van 1km3 rond 

de tenten.  

Om bestuurlijke chaos te voorkomen bij 

onze scouting, heeft de groep beslist om de 

twee betreffende personen uit elkaar te 

halen. Angela mag voortaan enkel rond het 

clubgebouw van de Esta’s en de Welpen 

komen, terwijl Peter zich moet beperken tot 

het douchegebouw van Koen. Ook hebben 

ze een omgangsverbod met elkaar gekre-

gen. Ze zullen binnenkort onder eden wor-

den verhoord door het regiobestuur. 

Daarnaast krijgt het duo een algemeen 

zwijgverbod opgelegd. Dit krijgen zij nog 

eens bovenop een algemeen zwijgverbod 

voor alle leden van Scouting Sint Victor bij 

gesloten spitsstroken tussen 7 en 19uur op 

oneven dagen en bij een temperatuur tussen 

de 10 en 25 graden. 

Vanwaar dit algemene verbod? Dit is een 

maatregel die al vooraf aangekondigd werd 

dinsdag omdat de verdachte hond met af-

luister apparatuur gisteren weer gespot 

werd op het kampterrein. 

We hopen dat deze maatregelen voldoende 

effectief zijn, anders zijn wij genoodzaakt 

om dit stel onherroepelijk van het terrein te 

verwijderen. 
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Klein nieuws 

Sappige roddels, weetjes en nieuw-

tjes, altijd heet van de naald! 

Wist je dat... 

 De Gidsen aandacht zoeken bij de Verkenners? 

 De Verkenners aandacht zoeken bij de Gidsen? 

 De uitspraken van Ben een beetje grof zijn? 

 Mowgli zich nooit scheert? 

 Baloe in zijn vrije tijd schoonheidsmaskertjes 

draagt? 

 Jinthe en Esmee een oogje op No.. hebben? 

 Het bestuur thee drinkt uit een blauwe gieter? 

 Jinthe het lastig vindt dat alles op het scouting 

kamp zelfbediening is? 

 Het bestuur van de gidsen de kooktotem hebben 

gekregen? 

 Er al 31 flessen cola, 13 fanta, 8 7up, 9500 gram 

pakken koffie, heel veel chips en koek is uitge-

deeld bij restaurant “de caravan” 

 Mor Google Maps als make-up spiegeltje ge-

bruikt? 

 Iwan zaterdag verkering gaat vragen aan Raisa? 

 Iwan eigenlijk helemaal geen fan is van Freek 

Vonk? 

 Hathi in Malchi’s broek past, maar die niet meer 

dicht kan? 

Vraag en aanbod 

Gevraagd: Ducttape in jeans patroon voor  Jamie want 

ze is door haar broek gescheurd! Xx de Gidsen 

Gevraagd: Een eenhoorn, af te leveren bij Mar it. 

Gevraagd:  De das van Milou, te her kennen aan een 

donker– en lichtblauwe kleur. 

Aangeboden: Knakworstjes bij de RS 

Aangeboden: De krulspelden van Justin 

Aangeboden: Martijns slaapzak 

Gevraagd: Rimpel crème voor  de  Verkenner leiding 

Gevraagd:  Nieuwe weerman 

Klacht: Weerman Davy is gek, “hij heeft het altijd 

‘ferkirt” (Dwayne) 

Kampvuur romance tussen Peter en Angela 

2 Verkenner-
Gidsen Soap p.2 
 

3 Roddels p.2 
 

1 Kabouterliefde p.1 

 

Citaat van de dag 

Beter een gloeiende band 

op je hoofd dan een 

zwarte balk voor je ogen.” 

“Niels van de RS” 

Kabouterliefde 
Didam—Dat Baloe en Raksha iets 

met elkaar hadden wisten we al 

lang. Maar met de SSVleaks zijn 

we nog meer details van deze ver-

houding te weten gekomen. Baloe 

lijdt eigenlijk een dubbelleven, 

meestal zien we hem hand in hand 

lopen met Raksha, maar op sommi-

ge onbewaakte momenten werd 

Baloe gespot met Ikki. Eigenlijk 

heeft dus heel het Kabouter leiding-

team iets met elkaar. Enkel Drint is 

de vreemde vogel hierin. Wij stellen 

voor dat Baloe vaker hand in hand 

gaat lopen met Drint om de balans 

in het leidingteam te herstellen. 

Maar wij zijn natuurlijk 

geen relatie experts, daarom 

hebben wij Stanley van de 

RS om hulp gevraagd. 

“Aangezien Baloe de enige 

man in het leidingteam van 

de Kabouters is, moet hij 

wel een beslissing maken 

wat hij gaat doen. Om de 

liefde te behouden in het 

team stel ik voor om Drint in 

de driehoekverhouding erbij 

te betrekken. Echter zijn 

vrouwen (zoals Raksha) snel 

jaloers. Mijn advies om aan 

de liefdeslust van Baloe te 

voldoen is om één van de 

drie vrouwen te kiezen.” Romantisch op een 

speeltoestel 

Naast Baloe heeft Ikki  nog vele 

andere aanbidders. Dit maakt 

haar het meest begeerde meisje 

van het kamp 
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Kinderpagina 

Didam— Er schijnt iets te spelen tussen de Verkenners en 

Gidsen.. De Gidsen schijnen kaartjes te hebben  gemaakt 

voor de Verkenners. De Verkenners schijnen op hun beurt 

weer een tegenreactie te hebben gegeven. 

Dit liefdesavontuur kan nog vreemd gaan lopen en wordt 

zeker vervolgd. 

Wees dus op uw hoede als u over het veld tussen deze twee 

speltakken loopt want u bent mogelijk in gevaar. 

Want ieder die in de ‘crossfire’ komt van deze liefde heeft 

kans op letsel. Zo is er al een onschuldig slachtoffer geval-

len toen de Verkenners hun liefde wilden uiten door met 

appels te gooien.. Deze persoon ligt nu op de intensive 

care en is gelukkig buiten levensgevaar. 

Wees dus gewaarschuwd. Want zoals boswachter Karel 

altijd zegt: ’Een gewaarschuwd mens telt voor twee.’ 

Copyright 

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 misge-

lopen zijn met het samenstellen van 

de krant. Wij zijn niet verantwoorde-

lijk voor elke emotionele en/of licha-

melijke schade die veroorzaakt wordt 

door deze krant. 

Colofon 

Bezoek ons aan de Kampredactie 

stand voor het clubgebouw of spreek 

ons aan rondom het kampterrein. 

Redacteurs: 

Davy & Wessel 

Eindredacteur: 

Malchi 

Tip, klachten, opmerkingen 

Kampredactie@scoutingsintvictor.nl 

Jubileum.scoutingsintvictor.nl 

Weerbericht 
 

 

 

 

 

 

Het weer voor donderdag 14 juli 

2016 door Davy 

Vandaag krijgen we zon die zich 

afwisselt met regen of motregen. 

De tempratuur zal oplopen van 9 

graden ’s nachts  tot 19 overdag. 

Het algehele cijfer voor vandaag rust 

op een schamele zeven. 

Neem dus uw regenkledij mee!  

Verkenner-Gidsen soap 

Er schijnen mobiele opladers gejat te worden. Dus wees op je 

hoede voor eventuele boeven die opladers jatten! Tot zo ver zijn 

er nog geen maatregelen genomen voor deze gruwelijke misda-

den. 

 

Het schijnt dat restaurant “de caravan” gewoon een ordinaire 

vreetschuur is. Waar ze alles opeten wat los en vast zit. De inwo-

nersdichtheid van de muizen schijnt daar ook het hoogste te zijn 

van het hele kampterrein. 

Roddels 
Cijfer van de dag 

Eergisteren is er in totaal op 

het terrein 10.004 liter water 

gevallen 

Heb jij een leuk verhaal, ontroerende 

mededeling, sappige roddel of iets 

totaal anders dat je graag kwijt wilt? 

Dat kan! Helemaal anoniem zelfs, gooi 

een briefje door de blauwe brievenbus 

aan onze stand en wie weet lees je 

hem morgen in de krant! 

Wil je graag verkleed op de foto? Dat 

kan ook! Je bent vanaf zondag welkom 

in ons fotohokje, kies je favoriete outfit 

uit en we maken een mooie foto die 

we kunnen opsturen naar jouw papa 

en mama! 

DISCLAIMER: De Kampredactie noch 

haar medewerkers zijn aansprakelijk 

voor het kwijt raken van elektronica die 

worden achtergelaten bij onze stand! 

BERICHT VAN DE 

REDACTIE 

Woordzoeker 


