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Roddeltjes
Donald Duck is zijn oma voorgoed kwijt.
Sommige Welpen liegen!
Chris en Mang komen vrijdag met de 
kleine
Rosalie moet een nieuwe jongen vinden.
Adam en Eva & Daan en Esmé hebben het 
samen heel gezellig.
Wist je dat…
Rikki Tikki Tavi een heel klein beetje 
verliefd is op Casper?
Dylan doodsbang is voor vlinders?
Rikki Tikki Tavi het heel fijn vindt om 
midden in de nacht met Ferdi te knuffelen 
in bed?
Roel de beker van Aiden heeft laten 
vallen?
Enzo in het Dolfinarium in het water heeft 
geplast?
Caitlin en Mor blijkbaar nog niet eerder in 
de Kampkrant hebben gestaan?
De Bevers in staat zijn om een badkamer 
binnen 12 seconden vuil te maken?
Alles wat in de Kampkrant staat ook echt 
waar is?
Enzo kotsgeluiden maakt?
Kyran de toetjes voor zijn patrouille 
volledig zelf opeet?
Angela zonder Angela kampeert?
Milan graag slechte aardbeien eet?
Johan afwas water over het gasfornuis 
gooit?
Fay heel populair is bij verschillende 
jongens?
Het bestuur echt NIET kan rekenen?

!!!Oproep!!!
Op zaterdag willen we afronden met een 
spetterende dikke editie van de 
Kampkrant. Stuur dus vandaag nog 
jullie origineelste verhalen, berichten of 
iets anders in. Wie weet wordt dit dan 
vereeuwigd in de leukste uitgave van de 
Kampkrant ooit!
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Kampgangers genieten van dagje uit

Harderwijk - Onder een heerlijk warm zonnetje trokken tientallen Scouts per fiets, 
auto of trein naar een leuk uitje in de buurt van het kampterrein. 

Onze redactie heeft helaas talloze klachten binnengekregen van misdragingen in 
verschillende pretparken. Er bleek 188 liter kots te zijn gevloeid in Walibi en 12 
dolfijnen te zijn geaaid in het Dolfinarium. Er werd ter plaatse een gepaste straf 
voor deze jeugd verzonnen: ze mochten alle doucheputjes in heel Walibi en 
Dolfinarium met hun blote handen leeg maken, pas 8 uur later was deze klus 
geklaard en mochten ze beschikken!
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Het weer door 
NogVeelMeerWeer.nl
Vandaag een stukje koeler 
met 11 graden als minima. 
Overdag maximaal 22 
graden met zon en 

HELP! Het zonnetje van 
weervan Bagheera is 
verdwenen! Help ons om haar 
terug te vinden in het bos 
zodat hij morgen nog één 
keer het weer kan 
presenteren! De eerlijke 
vinder krijgt zo’n vette 



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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Klein nieuws
Wij feliciteren Yvonne met haar 16e 
verjaardag!

Angela denkt alweer dat 
Scoutingkamp hetzelfde is als een 
camping in Zuid-Frankrijk.

De Kampredactie werkt 
klimaatneutraal. Energie wordt 
opgewerkt door de zon, papier 
wordt ter plaatse geproduceerd uit 
het bos en voor inkt gebruiken we 
kleine beestjes. Ps: Is dit voldoende om 
een subsidie aan te vragen??
Bienvenue à camping 
Harderwijk-sur-Mer

Nederlandse kilometerheffing voorgesteld

Na jaren van discussie is de kogel eindelijk door de kerk. De kilometerheffing gaat er dan 
toch (misschien) komen. Nederland zou Nederland niet zijn om dit op een geheel 
eigenzinnige manier uit te rollen. Wij spraken minister van Verkeer en Waterstaat Cees 
Waterkwaker. “Uw krant slaat de spijker op z’n kop! Want wij Nederlanders weten het altijd 
beter en doen alles geheel volgens onze eigen en unieke methodes. Kijk, een vorm van 
kilometerheffing is absoluut niet nieuw. De Fransen, Spanjaarden en Italianen doen dat al 
jaren. Ook in Zwitserland en Oostenrijk betalen wij Nederlanders mee aan het onderhoud 
van hun wegen. Maar eigenlijk is hun methode helemaal niet zo slim en doeltreffend als 
wat wij in gedachte hebben! Iemand die in Frankrijk enkele kilometers over de autoroute 
rijdt zal misschien helemaal geen péage moeten betalen. Het ministerie stelt de volgende 
zeer effectieve en rechtvaardige methode voor: we zetten gewoon na elke kilometer een 
tolpoortje, daarin gooi je dan 50 cent, net als je naar de wc gaat! Met de bankkaart betalen 
kan natuurlijk ook hoor, zelfs contactloos! Kijk das nou eens een mooi staaltje Hollandse 
ingenieurskunst.”
Ontstaan daardoor niet meer files? “Files? Ben je helemaal gek geworden! Die zullen 
hierdoor als sneeuw voor de zon verdwijnen, geloof me. En als dat niet gebeurt trekken 
we de tarieven gewoon op naar 2x 50 cent, simpel toch? Zijn die Fransen nou zo dom of 
zijn wij nou gewoon zo slim?!?

Schoonmaak groot of klein, daarvoor moet je bij de Werkstaf zijn!
- Advertorial -

Harderwijk - Omdat wij helaas onvoldoende omzet uit de Kampkrant kunnen genereren 
breiden wij onze dienstverlening verder uit! Voor een klein (all-in) bedrag maken wij uw 
complete badkamer of keuken super schoon! Geef je bestelling snel door.
Prijslijst: Enkel wc: €99,99. Enkel wasbak €49,99. Enkel vloer: €199,99. Volledige badkamer: 
€499,99. Keuken: €399,99. 10% korting mogelijk bij directe contante betaling!

Hijs de vlag!

De Verkenners dagen de 
Gidsen uit voor de limbo-
dans bij de kampvuurkuil.


