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Roddeltjes
Adam is op Fleur
Puk is een klein vlamonstertje.
De RS kan echt niet overweg met deuren 
in de McDonald’s. 
Milan M. heeft verkering met Fay.
Ian lust alleen broccoli en bonen.

Wist je dat…
Ricardo van ’s ochtends vroeg tot ’s 
avonds laat aan de Kampkrant werkt?
Johan en Mathijs samen op een 
boomstronk knuffelen?
Rikki Tikki Tavi stiekem verliefd is op 
Angela?
Bjorn al 5 dagen dezelfde onderbroek aan 
heeft?
Enzo met zijn kleren slaapt die hij de 
volgende dag aan doen?
Beide Milan’s op Puk zijn?
Dahinda bang is voor rupsen?
Schuiling enorm geniet van achtbanen?
Sanne & Caitlin een speculaas/
chocopasta recept hebben uitgevonden?
Het kamplied van de RS Una Paloma 
Blanca is?
Er tijdens dit kamp 40 m3 hout op de 
kampvuren verbrand is?
Puk verliefd is op een pruik?
Thijs al heel de week dezelfde onderbroek 
aan heeft?
De audities voor “RS de musical” in volle 
gang zijn?
Bob de nieuwe bospeuter is?
Ikki draagt altijd nieuwe kleren! Maar wel 
leuke kleren!
Rikki Tikki Tavi meester Guus zoekt?
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Harderwijk voert opmerkelijke belasting in

Harderwijk - Het aantal toeristische overnachtingen is sinds deze week 
exponentieel gegroeid in Harderwijk. Omdat de stad overspoeld wordt door 
toeristen gaat dit gepaard met veel overlast, waaronder geluidsoverlast, file’s en 
extra zwerfvuil. Ter compensatie stelt de stad de volgende opmerkelijke belasting, 
die ingaat vanaf vandaag. Iedere overnachter is verplicht om minstens één boom 
per dag te knuffelen! Meer mag ook, hoe meer hoe beter zelfs. De Verkenners 
geven alvast het goede voorbeeld, de Gidsen mogen een naheffing verwachten.
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Het weer door NogEenBeetjeWeer.nl
Vandaag een aangename 21 graden, een 
beetje bewolkt en een kleine kans op een 
druppeltje regen.
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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 
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Dit had je nog niet gezien…
Elke dag kostte de Kampkrant anders. De eerste dagen steeg deze steeds met 1 euro, de 
dagen erna was dit volgens een systeem, weet jij welk systeem? Raad jij waarop dit 
gebaseerd is? Lever jouw antwoord in bij de Kampredactie en win een mooie prijs!

In de krant van maandag. De fictieve naam van de Russische president is een combinatie 
van de voor, achter en tweede namen van alle Russische presidenten sinds de val van de 
Sovjet Unie.

In de krant van woensdag. De EU president is natuurlijk niet Louis Michel maar zijn zoon 
Charles Michel.

We hebben heel de week nog geen enkele inzending gekregen van de kleurplaat, de 
Kampredactie houdt de prachtige prijzen lekker voor zichzelf.

Elke dag gebruiken we een andere leverancier voor onze weerberichten. Vanavond 
pakken wij uit met een spectaculaire live weer performance!

McDonald’s reddingsactie ging fout
Harderwijk - De RS ging na een lange dag Walibi naar de 
McDonald’s. Daar kwam Ytse er achter dat hij zijn tas was 
vergeten op de fiets. Dus hij rende naar buiten om zijn tas te 
halen. Toen hij zijn route vervolgde naar buiten, kwam de 
deurknop op een vervelende wijze tegen Ytse, hij huilde van de 
pijn stond hij alleen buiten. Maar toen kwam onze superheld 
Schuiling in actie. Hij stond op en snelde zich naar Ytse, maar 
toen kwam hij een transparante tegenstander tegen. Dit was de 
glasplaat! Zonder enige emotie liep hij door naar Ytse. Nadat hij 
had geholpen ging hij terug naar binnen om verder te eten. 
Onderweg terug kwam hij dezelfde deur tegen als waar Ytse 
tegen aan liep.

Dit verhaal is te danken aan de regisseur van “RS de musical” en 
Yvonne.

Klein nieuws
De Kampkrant is aangeklaagd door 
een Russische trollenfabriek. En wordt 
beweerd dan hun patent op het 
produceren en verdelen van fake-news 
geschonden is. De directie van de 
Kampkrant heeft meteen een leger 
advocaten aangenomen om de vrijheid 
van journalistiek te verdedigen!

Een hamsteraar heeft een opmerkelijke 
erfenis achtergelaten: 1 miljoen rollen 
toiletpapier! Het leger zal ingezet 
worden om deze gigantische 
hoeveelheid uit de woning te 
verwijderen en uit te delen aan 
verschillende organisaties die zonder 
zitten waaronder Scoutingverenigingen.

Uit archeologisch onderzoek is 
gebleken dat de  wokkels in 
Waddinxveen geschonken te zijn door 
Noord-Korea.  De vorige leider van 
Noord-Korea Kim-Jung-Oen bleek zo 
onder de indruk te zijn van de 
Stalinistische architectuur van sommige 
Waddinxveense buurten en besloot om 
de gemeente een mooi kunstwerk te 
schenken!

Uit onbetrouwbare bronnen vernemen 
wij dat er nog een ander gerechtelijk 
onderzoek tegen de Kampkrant loopt. 
Wij betreuren ten zeerste dat de 
journalistieke vrijheid bij deze in vraag 
wordt gesteld.

Nieuwe maatregelen tegen geluidsoverlast
Harderwijk - De 
gemeente heeft 
vandaag harde 
maatregelen 
genomen op 
geluidsoverlast op 
het terrein van 
Scouting Ragay 
Redoz tot een 
minimum te 
beperken. Er werd 
meteen besloten 
om te grijpen naar 
de duurste maar 
meest effectieve 
maatregel: de bron 
van de 
geluidsoverlast te 
ommuren met een 
geluidsscherm 
zoals we kennen 
langs de 
snelwegen. Vanaf 
nu kan iedereen 
weer rustig slapen!
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Angela claimt toilet
Toilet juffrouw Angela 
heeft haar eigen toilet 
geclaimd. Naar het schijnt 
gebruikt ze dit om 
honderden rollen wc 
papier op te bergen. Deze 
rollen gebruikt ze om ’s 
nachts lekker mee te 
knuffelen! Weet wel dat 
enkel 4-laags wc papier 
hiervoor in aanmerking 
komt.


