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Wist je dat…
Wessel van wist je datjes houdt?
Die uil hier ’s nachts behoorlijk irritant is?
Het afwas teiltje van de patroulle van Bram 
verdacht bruin is?
De kans om opgesloten te worden in 
buizen statistisch gezien het hoogst is bij 
de Verkenners?
Sam zijn bril moet poetsen?
Dagobert Duck zijn geluksdubbeltje kwijt 
is?
Verkenner Bram heeft in een teiltje 
gepoept?
Er in de Kampredactie tent GEEN koek en 
snoep ligt?
Je bij de RS binnen mag gaan zonder aan 
te bellen?

Roddeltjes
Wij hebben van welingelichte bronnen 
vernoemen dat Myrddin en Rosalie elkaar 
leuk vinden.
Keano heeft Puk een knuffel gegeven en 
gezegd dat hij haar lief vindt!
Stefan en Evelien het heel gezellig hebben 
samen?
Gezocht!
Yvonne is dringend opzoek naar de Gids 
en Verkenner die eergisterenavond hand-
in-hand over het terrein liepen.

Een werkende microfoon, af te leveren bij 
de Kampredactie!

Warm water voor de douches!

Een teek die op Eva wil gaan zitten zodat 
ze dat een keer kan meemaken.

De twee ontbrekende zitbalken uit de 
keuken van de Verkenners
Aangeboden
Chips & cola.
Hamburgers met tomaat bij de Verkenners.
Uiteengespatte cola fles van Keano.
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Kookwedstrijd lijdt tot voedselvergiftiging
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Tientallen Scouts op puntenjacht tijdens kamp
Harderwijk - De Scouts van 
Scouting Sint Victor zijn vandaag 
begonnen om op punten te jagen 
om Andy Schrijver en Warry te 
helpen. Deze punten kunnen ze 
verdienen door allerlei uitdagingen 
aan te gaan. Uw krant wenst 
iedereen heel veel plezier en 
succes!

Het weer door WeerMeer.nl
Vanaf de middag kan de zon 
doorbreken en klimt de temperatuur net 
boven de 20 graden. Het blijft droog en 
mooi weer.

Harderwijk - Van het ministerie van 
Vo lksgezondhe id hebben w i j 
vernomen dat twee heren op leeftijd 
e e n e r n s t i g e v o r m v a n 
v o e d s e l v e r g i f t i g i n g h e b b e n 
opgelopen. Het duo bleek gejureerd 
te hebben tijdens een kookwedstrijd 
op een Scoutingkamp. De mannen 
op leeftijd moesten de culinaire 
bereidingen van alle speltakken 
proeven. Ergens tussen het culinaire 
en het proeven zou het moeten zijn 
misgelopen. Het resultaat mag 
duidelijk zijn, alle wc’s van heel het 
Scoutingterrein zi jn inmiddels 
verstopt en buiten gebruik gesteld. 
Ook verschillende plekken rond het 
terrein zijn inmiddels vervuild met 
uitwerpselen die van twee kanten uit 
de heren komen… Het RIVM stuurt 
10 experts ter plaatse om het terrein 
te onderzoeken en stalen veilig te 
stellen.
<- Het duo in betere (boven) en 
slechtere tijden (onder).

“Je faalt nooit totdat je stopt 
met proberen.” - Albert Einstein



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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Prijsvraag
Het juiste antwoord was 
1784,58 euro. En de winnaar 
is Enzo van de Welpen, hij zat 
met 1740 euro het dichtst bij. 
Kom je prijs maar halen!

Vandaag is er geen nieuwe 
prijsvraag maar wel een leuke 
kleurplaat op de achterpagina 
van deze krant, veel 
kleurplezier!

De ware identiteit van Andy Schrijver

Wie is Andy Schrijver? Dat is de eerste vraag die wij als 
Kampredactie stellen. Volgens Wikipedia is hij de bezieler 
van o.a. De Smurfen, Donald Duck, Suske en Wiske, 
Totally Spies, Pokemon, Marvel DC. Iedereen weet toch 
dat Donald Duck voor het eerst werd uitgegeven tijdens 
het interbellum? Dan zou de heer Schrijver toch al zeker 
110 jaar oud moeten zijn! Nu komt spontaan de vraag in 
ons op; aan welke kant stond hij in de jaren ’40? Dit zullen 
wij komende dagen voor jullie uitzoeken als we deze 
mysterieuze persoon kunnen interviewen. 

ALDI gaat niet meer uit dozen verkopen

Essen – De Duitse supermarktketen Aldi-Nord 
schrapt vanaf heden alle kartonnen dozen uit de 
filialen, dit hebben wij vernomen van een 
welingelichte bron uit de Duitse detailhandel. 
Aldi-Nord directeur Holger Zimmermann zou 
tegen leveranciers hebben verklaard om zo 
spoedig mogelijk uitsluitend producten in bulk 
aan te bieden in verwisselbare kisten. Dit zou 
jaarlijks een miljardenbesparing betekenen voor 
het Duitse concern. Ook kan ALDI zich nu 
profileren als een verpakkingsvrije discounter om 
meer jonge kritische consumenten te lokken. Of 
de supermarkt keten haar naam zal veranderen 
(Alle Lege Dozen Inleveren) na aanleiding van 
deze vergroeningsoperatie is onbekend. Het is 
nog onbekend de tegenhanger Aldi-Süd mee 
gaat in deze beslissing al denken kenners van 
wel omdat de twee voormalige rivalen de laatste 
jaren steeds meer toenadering tot elkaar zoeken.

Zwitserland verklaart EU als ontwikkelingsgebied

Bern/Brussel - Vanaf 1 augustus zal het gehele EU grondgebied ingekleurd worden als 
ontwikkelingsgebied volgens het Zwitserse ministerie van ontwikkelingsamenwerking. Tot voor 
een half jaar geleden had geen enkele econoom dit voor mogelijk gehouden, maar het zal 
binnenkort toch gebeuren. Onze reporter legt uit waarom de Eidgenossen deze opmerkelijke 
beslissing hebben genomen.

Zoals bekend leiden de EU landen veel zwaarder onder de inflatie dan Zwitserland, ook weegt 
de hoge staatsschuld van vele landen mee. Daarnaast is de Zwitserse Frank hard in waarde 
gestegen tegenover de Euro. De verwachting is dat 1 CHF in september even veel waard zal 
zijn als 10 Euro. Hoe zal de ontwikkelingshulp er concreet uitzien? Vanuit Bundesstadt Bern 
hebben we vernoemen dat de Zwitserse luchtmacht na de zomervakantie zal beginnen met het 
droppen van voedselpakketten vanuit de lucht. De inhoud van deze pakketten zal op z’n 
Zwitsers bepaald worden, via een referendum dus. Insiders binnen de Zwitserse politiek 
noemen al verschillende mogelijkheden, namelijk producten die in de EU momenteel zeer 
schaars zijn, zoals: pasta, zonnebloemolie, toiletpapier en diesel. Natuurlijk is dit een grote kost 
voor de kleine Alpenrepubliek om honderden miljoenen hongerige EU-mondjes te vullen, maar 
de Zwitserse minister van economische zaken ziet ook kansen. “Dit is prachtig middel om meer 
mensen bekend te maken met onze prachtige steden, Alpenweide en bergen, we hopen in de 
toekomst veel meer toeristen te kunnen begroeten!” De vraag is natuurlijk of deze toeristen een 
vakantie in zo’n rijk duur land zich nog kunnen permitteren.

Gratis knipbeurten 
bij Eva en Senna!
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Kiosk medewerker plots 300.000 euro rijker 
nadat bonus NS top plots van perron wisselde

Utrecht - In de rubriek ongelooflijk maar waar. Een 
anonieme Kiosk medewerker heeft zijn verhaal 
gedaan in het NS personeelsblad ‘het spoor bijster’. 
Er bleek een vergissing te zijn gemaakt bij het 
afsluiten van het boekjaar 2021. Een welbepaald 
directielid van NS zou een bonus moeten krijgen van 
liefst 300.000 euro. Echter bleek deze bonus op het 
allerlaatste moment van spoor gewisseld te zijn en 
kon de boekhouding niet meer voorkomen dat een 
onfortuinlijke Kiosk medewerker deze zou opstrijken. 
De Kiosk medewerker heeft ook laten weten dat hij 
meteen zijn slecht betaald baantje zou opzeggen en 
de NS rechtstreeks gaat beconcurreren met een 
rijdende supermarkt op spoor. Hij gaat oude 
goederenwagons opknappen en inrichten als een 
rijdende supermarkt om zo alle drukbezochte 
stations aan te doen tijdens de spitsuren om 
reizigers te voorzien van versnaperingen. Of Prorail 
dit concept van de benodigde rijpaden gaat voorzien 
is nog niet geweten.

Eeuwige vergissing – frietsaus of mayonaise?
Rotterdam - Indien je onderweg een frietje met mayonaise bestelt, wat 
krijg je dan? Frieten met mayonaise of het minderwaardige frietsaus? 
Onze krant deed wetenschappelijk onderzoek bij 200 cafetaria’s en 
horeca locaties in Gelderland. Onze reporters benadrukte steeds dat ze 
mayonaise wensten, ondanks dat dit duidelijk vermeld werd kregen we in 
79% van de gevallen toch mayonaise met een oliegehalte van minder dan 
70% geserveerd. In dat geval is het wettelijk verboden om over mayonaise 
te spreken. Het ergste van al, op onze rekening werd in 98% van de 
gevallen wél mayonaise vermeld! Op z’n zachtst gezegd is dit erg 
nomenswaardig en gewoon consumentenbedrog. Wij zullen dit 
aankaarten bij het ministerie van economische zaken. Binnenkort opent 
uw krant een Mercedes garage waar we Lada’s zullen verkopen aan een 
Mercedes prijsje, komt dat zien!

Rusland wordt per ongeluk lid van de NAVO

Novosibirsk  - Iedereen kent ze wel, de irritante 
phishing mails met de bedoeling je geld af te 
troggelen. Ook de wereldleiders ontkomen daar 
helaas niet aan. Hierover kan de Russische 
minister van defensie Dimitri Vladimirovitsj Jeltsin 
rijkelijk over mee vertellen. Volgens de Russische 
nieuwssite Russia Yesterday heeft Jeltsin tijdens 
een bijeenkomst in de Siberische stad Novosibirsk 
van zijn partij Verdeeld Rusland een phishing mail 
gekregen. Volgens de mail kon hij een gratis Lada 
claimen door binnen de minuut op een link te 
klikken, dat heeft hij zonder aarzelen gedaan. De 
link bleek niet te gaan naar zijn gratis Lada maar 
wel naar een pagina om het NAVO lidmaatschap 
aan te vragen en meteen te bevestigen. Eenmaal 
geklikt was er ook geen weg meer terug, de factuur 
à 2% van het BBP volgt nog.

Help, een teek!
We krijgen veel berichten binnen dat het wemelt van de teken op ons 
kampterrein. Daarom wil de Kampkrant jullie enkele tips meegeven.

Wat is een teek?
Een teek lijkt op een heel klein spinnetje die je meestal niet voelt en zich 
graag verstopt op een warme plek op je lichaam.

Waar komen ze voor?
Je kunt ze tegenkomen in de lente/zomer/herfst in de bossen, velden 
maar ook in tuinen.

Is dit gevaarlijk?
Het kan gevaarlijk zijn want je kunt er ziek van worden, al is die kans 
relatief klein. Daarom is het belangrijk om deze zo snel mogelijk door de 
leiding te laten verwijderen.

Hoe spot ik ze?
Ze zijn vaak moeilijk op het eerste zicht te vinden op je lichaam. 
Controleer vooral deze onderstaande warme plekjes voor het 
slapengaan/ tijdens het douchen/ op de wc/ in je slaapzak…

Een teek, wat nu?
Raak hem niet aan, probeer er 
hem zelf niet uit te trekken en 
knijp er ook niet in. Meld dit bij 
je leiding, zij zullen deze voor je 
eruit halen.

Bron: vrt.be
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Kleurplaat Suske & Wiske

Kleur de kleurplaat in en lever deze met jouw naam + speltak in bij de Kampredactie brievenbus.

Naam:

Speltak:


