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Wist je dat…
Jacala de perfecte Beverleiding is?
Iedereen die gisteren “Kampkrant” als 
antwoord had, een kleine prijs mag 
ophalen?
Arthur wakker wordt van zijn eigen 
gesnurk?
Bagheera niet weet wat “random” 
betekent?
De tent van Rosalie binnenstebuiten staat?
Wist je dat de stokken van de legertent 
minstens 7 meter lang zijn?
Twan verliefd is op Kim?
Prinsesje Matthijs aan Fay vroeg om 
verkering en Fay zei ja toen ze hem kuste?
Ferdi doet alsof hij aan het bellen is als er 
kinderen in de buurt zijn die met hem willen 
praten?
Kaa’s hoofd te groot is voor de 
jubileumpet?
Johan ♥ Lisette?
De leiding op een bijzonder efficiënte 
manier een onderlinge tekencontrole 
organiseert?

Gezocht!
Iemand om het doucheputje te ontstoppen 
bij de Welpen.
Een nieuw vriendje voor Alie want Myrddin 
is al bezet
Een kok voor de RS zodat het eten op tijd 
klaar is.
Uien voor de Esta’s en de das van Ian.
Mededelingen
De persoon die ervoor zorg dat de uilen 
zwegen mag zijn beloning komen afhalen 
bij de Kampredactie!
Wegens het globale grondstoffen tekort zijn 
wij helaas genoodzaakt om de oplage van 
de Kampkrant te verminderen.
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Jarige Scouting heeft dolle pret op kamp

Harderwijk - Zoals eerder gepubliceerd maken zo’n 100 Scouts Harderwijk en 
omgeving onveilig. Ze waren vandaag weer druk bezig geweest om 20 punten te 
verdienen om de strippagina’s van Andy Schrijver weer compleet te kunnen 
maken. Tijdens deze uitdagingen beleveren de kinderen dikke pret en zeker toen 
het zonnetje op kwam en de waterpistooltjes tevoorschijn kwamen. Ingesmeerd en 
wel trotseerde ze de zomerse zonnestralen.

Ook hadden ze bezoek gekregen van de postbode die heel de brievenbus gevuld 
heeft met allerlei kaartjes voor de Scouts. Ook naar het thuisfront werden kaartjes 
verstuurd om een teken van leven te geven aan hun ouders!
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Het weer door NogWeerMeer.nl
Vandaag zullen de minima nauwelijks 
verschillen met de maxima temparaturen. 
Beide rond de 20-24 graden. Het blijft 
droog en de zon komt af en toe door.

Zimbabwaanse president ontmoet EU president Louis Michel 
en lacht met EU inflatie niveau
Straatsburg - Afgelopen vrijdag was de Zimbabwaanse president op bezoek bij 
EU-president Louis Michel in Straatsburg. Een oplettende journalist heeft een 
opvallende passage kunnen vastleggen tijdens de samenkomst van deze twee 
heren. De Zimbabwaanse president kon zijn lach niet inhouden toen Michel begon 
over de hoge inflatie in Europa. “Mijn land heeft tijdens haar moeilijkste periode in 
2007 een inflatiepeil gekend van liefst 79,6 miljard%(!) per maand! En nu komen 
jullie af met 8-10%??



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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Interview met Wessel den Ouden
Drie keer is scheepsrecht?
12 jaar geleden ging ik voor het eerst mee met een scoutingweekend als welp. Dit was in 2010 
tijdens het Vikingenbivak 100 jaar scouting. Toen ben ik voor het eerst geïnterviewd door de 
kampkrant. Tijdens het 70-jarig jubileum ben ik nogmaals geïnterviewd. Dus waarom vijf jaar later 
niet nog een keer? Een klein probleem: De derde keer ben ik er helaas niet bij. Daarom dat ik 
terugblik op mijn afgelopen Jubileumkampen en hetgeen ik vanuit huis meekrijg over jullie jubkamp.      

Wat is je beste scouting ervaring tot nu toe op jubileumkampen?

De hikes, uitjes, naar het zwembad, fietsen naar kamp, de bonte avonden, verschillende spellen en 
thema’s. Ik heb een hoop meegemaakt in al die jaren. Dus het is lastig kiezen wat dan je beste 
scoutingervaring is. Als ik dan toch moet kiezen dan kies ik voor de uitjes!      
Wat zijn je verwachtingen voor deze week?
Dat jullie een heel gezellig jubileumkamp gaan hebben, terwijl ik goede cijfers ga halen voor mijn 
herkansingen. Wel jammer dat ik alle leuke momenten mis die jullie beleven. 
Tevreden met eten?
Het eten op kampen is altijd wisselend geweest, maar dat heeft volgens mij vooral te maken met het 
feit dat ik niet zoveel lust. Gelukkig had je bij de verkenners altijd één avond waarop je met je 
patrouille zelf kon kiezen wat je ging eten. Moet je het alleen wel eens worden met je PL…
Zijn er al rare dingen gebeurd?
Uit de foto’s en video’s die ik heb gekregen kwamen wel een aantal rare momenten naar voren, 
maar die hebben jullie daar natuurlijk zelf meegemaakt. 
En mis je je ouders nog?
Voor dit antwoord kan je het beste de kampkrant van 2010 erbij pakken. Het antwoord is namelijk 
nog steeds “Totaal niet!”. Een week weg zonder je ouders met de hele scouting is altijd leuk. Dan 
denk ik niet eens aan m’n ouders. Nu zit ik thuis de hele week met ze opgescheept. Help! Hopelijk 
kan ik de volgende keer weer mee. 

“Rira radsel” 
Welke Esta heeft deze prachtige 
tekening gemaakt???

Roddeltjes
Adam is op Puk.
Rosalie en Benjamin gaan op dubbeldate met hun 
kamp scharreltjes.
Ian en Jur lopen hand-in-hand.
Enzo heeft Danique om verkering gevraagd maar 
hij werd afgewezen.
Jacala wordt heel vaak Jakkie genoemd.
Fay deed haar shirt uit terwijl er verschillende 
Welpen bij waren.
Bob is echt niet weg te krijgen bij de Kampredactie.
Jacala kan echt niet koken
Rikki Tikki Tavi zet koffie met de inhoud van het 
doucheputje. 
Verschillende buiken zien er nog heel wit uit.
Rikki Tikki Tavi en Noa hebben een oogje op 
elkaar.
Noa heeft samen met Rikki Tikki Tavi gedoucht. 
Mats is professioneel putjesschepper en is bereid 
om dit heel de week voor iedereen te doen.
De RS is op zoek naar positiviteit. 

GEZOCHT

Harderwijk - De politie is dringend naar de 
dader(s) (m/v) die deze arme, hardwerkende 
en eerlijke heren hebben beroofd van hun 
eerlijk en zuurverdiende waardemiddelen. Heb 
je tips? Neem contact op met Meld Misdaad 
Niet Anoniem via de Kampredactie.

Weet jij van wie bovenstaande brief 
komt? Meld het ons en help de arme 
Esta’s!

GEZOCHT: Acteurs voor RS de musical
De RS os op zoek naar alle talenten van het jubileumkamp
RS is een musical aan het samenstellen over vriendschap, liefde & 
verraad. Regisseur Danique & assistente Anouk zijn hard aan het 
werk om een script op te stellen met een bijzonder sterke verhaallijn 
(waardig aan Games of Thrones). Ook al is het verhaal nog niet af, 
zijn we toch al op zoek naar de juiste talenten om de rollen van 
RS’ers te vullen. Interesse? neem nu contact op met Danique 
Manusama & Anouk van Kempen. Audities beginnen 
woensdagavond 20:00 uur.


