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Roddeltjes
Mang houdt van mango’s.
Bjorn heeft al heel het kamp dezelfde 
broek aan.
Danique en Jochem hebben een relatie.

Vraag en aanbod
Wie heeft de zilveren dopper van Rikki 
Tikki Tavi?
Wie is er een zwarte drinkfles kwijt?
GEZOCHT: Een loodgieter voor de RS.

Wist je dat…
Rosalie en Star samen op de liefdes 
schommel zaten?
Kamp leuk is?
De tandenborstel van Ricardo was 
afgebroken?
Puk een vuilniszakjurk heeft aangedaan.
Mats niet tegen zijn verlies kan?
Benjamin Isa midden in de nacht kusjes 
geeft?
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De paardenrace naar de overwinning!

Harderwijk - De eindstreep voor de Scouts van Sint Victor is bijna in zicht! Ze 
hebben bijna alle strip bladzijdes weten te verzamelen nadat ze zich een week lang 
daarvoor hadden ingespannen. Gelukkig konden de Scouts deze opdracht tot een 
goed einde brengen. Daarna werd dit gevierd door een zeer uitgebreide barbecue 
die spetterend werd afgesloten met een feestelijke bonte avond. Er werden leuke 
liedjes gezonden en grappige toneelstukjes vertoond. Onze krant heeft 
meegekregen dat iedereen enorm van dit zomerkamp heeft genoten en vandaag 
moe maar voldoen naar Waddinxveen zal terugkeren. Tot later!
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Het weer door GeenWeer.nl
Voor vandaag hebben we geen weer. Dit 
is niet nodig omdat jullie vanaf dan weer 
heel de dag aan de computer, tv, 
PlayStation, Xbox etc zitten.

De stripmuur is compleet!

Angela ontvangt Scouting waarderingsteken
Harderwijk - Tijdens de bonte avond heeft het bestuur 
Angela geëerd met het Scouting waarderingsteken. Dit 
vanwege haar grote inzet bij onze vereniging in het 
verleden en als blijk van steun en dank vanuit de 
vereniging naar haar. JE BENT EEN TOPPER!!!



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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Russische fake-news trollenfabriek 
opgerold in Harderwijk

Harderwijk - Het Openbaar Ministerie is een tent in Harderwijk 
binnengevallen wat ingericht bleek te zijn als fake-news atelier 
in opdracht van een Russische trollenfabriek. In een 
naastgelegen ruimte bleek bovendien een illegale drukkerij te 
huisvesten waar dit fake-news gedrukt werd. Bovendien is niet 
uit te sluiten dat nog meer illegale zaken daar gedrukt worden 
zoals bankbiljetten. Er politie heeft na een korte interventie 
meerdere personen opgepakt die als redacteur voor deze krant 
werken. Zij worden momenteel opgesloten en ondervraagd.

Rouwadvertentie

We zouden graag de aandacht willen vragen voor 
onderstaande gevallen:

 - Felippe de Veldmuis; was helaas niet bestand tegen de 
fietsband van Mor :(

 - Rozemarijn; het actieve programma van de RS werd haar 
knie te fataal.

 - Verkennerfiets: mag de eerlijke vinder er veel plezier van 
hebben!

 - Mats zijn gekneusde vinger.

 - Guusje die bijna inwendig werd vermoord door een wesp.

Wij danken U voor de aandacht.
Met rouwende groet,

Mor & Caitlin

Hulpgoederen geleverd op kampterrein

Harderwijk - Vandaag reed een hulpkonvooi met 
voedingsmiddelen het kampterrein van Scouting Sint 
Victor binnen. Het voertuig was beladen met honderden 
kilo’s verse levensmiddelen en de nodige infrastructuur 
om deze te bereiden in de openlucht. De voedselhulp 
was een initiatief van VN om Scouts met een lege maag 
uit de nood te helpen. Deze voedselhulp werd door de 
aanwezig scouts enorm gewaardeerd en smakelijk 
opgegeten tijdens een gezellig barbecue op de laatste 
kampavond.

Gefeliciteerd Esmé met 
het terugvinden van het 
zonnetje van Bagheera!

Hamburgers met korting 
oh oh oh…
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Bedankt aan alle kaderleden!
Wat zijn we toch zonder jouw! Iedere week steken jullie weer je handen uit de mouwen op zich in te zetten voor Scouting Sint 
Victor. Ook dit fantastische kamp was zonder jouw inzet niet mogelijk geweest, daar mag je best wel heel trots op zijn! 

Een welgemeende dankjewel aan alle leiding, kaderleden bestuur en andere vrijwilligers!

“Een week kampleven is zes maanden 
theoretisch onderwijs in een lokaal waard”

Beste leden, 

Het jubileumkamp zit er nu dan echt op. Wat een fantastische 
week hebben we met elkaar gehad!!!! 
De hele week hebben wij alle leden, van jong tot oud, zien 
genieten van het samenzijn, het scoutspel en de vele activiteiten. 
Wij kijken terug op een zeer geslaagd kamp en kijken al uit naar 
de verdere jubileumactiviteiten die plaatsvinden na de 
zomervakantie. 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en tot het nieuwe 
seizoen!! 

Groetjes, 
Het bestuur 

Een woordje van de Kampredactie 
vanuit Siberië
Gegroet beste en trouwe Lezers!
Zoals jullie weten bevinden wij ons momenteel in een 
strafkamp in Siberië. Gelukkig heeft de gevangenis 
directie ons toegelaten om een brief naar jullie te sturen 
en gisteren nog langs te komen.

We willen jullie bedanken om veel en vooral trouw onze 
krant te lezen en alles al dan niet te geloven wat erin 
staat. We hebben dit met echt heel veel plezier gemaakt/
verzonnen en zijn enorm blij dat jullie allemaal zo positief 
erop reageerden! Wanneer wij vrij zijn gekomen na 5 jaar 
zullen wij (misschien) jullie weer opnieuw voorzien van de 
laatste roddels, nieuwtjes en sterke verhalen.

De Kampredactie in betere tijden:

Van links naar rechts:
Achter: Angela, Ferdi, Dion, Stijn, Stefan, Sam, Jur, Jacala, Kaa, 
Keet, Ikki, Bagheera, Ricardo en Arthur.
Midden: Mang, Mor, Tim, Rick, Christian, Caitlin, Noa en Shanti.
Voor: Evelien, Mowgli, Wessel, Guusje, Kim en Louie. 

Harderwijk, 15 julie 2022

Beste kaberlit, 

Bedangt voor je inzed als vreiwilligur het afgeloopen jaar. Soals ju weet 
zijn kaberleten voor un groot dil de sleutol tot un meeemorabul 
scoutingjaar. Daaarom willun wei jou graaag un attentie gevun wat 
daaar moi bei past.

Medu dankzei jouw inzed en betrokenhijd het afgelooopen jaar, is het 
jubieleumkamb een vantasties kamp gewordun.

Met hardelijke groet,

Andy en Warry 

Van links naar rechts: Evelien, Ferdi, Arthur, Kim, niet 
op de foto: Eric.



4© Kampredactie Scouting Sint Victor 2022

Sponsoren
Rabobank - algemene sponsor
Van Gelder Transport - vrachtwagen

Bevers: Wess, Twan, Quinten, Marley, Luan, Duco, 
Beau en Amee. Leiding: Noa, Keet en Rozemarijn.

Esta’s: Adam, Daan, Dalin, Danian, Esmé, Eva, Fleur, 
Julita, Mika, Mitch, Sam en Senna. Leiding: Mowgli, 
Bagheera, Louie Kaa en Ikki. 

Welpen: Thijs, Roel, Rebekka, Puk, Milan K, Milan M, 
Mathijs, Kyano, Kanon, Justin, Isa, Fay, Enzo, Dylan, 
Danique, Casper, Brent, Bob, Bjorn, Benjamin en Aiden. 
Leiding: Jacala, Shanti en Mor

Verkenners: Bram, Florian, Johan, Kai, Keano, Kevin, 
Kyran, Mats, Myrddin, Nick, Sami, Taylor, Thijmen, Tim 
en Dominque. Leiding: Evelien, Stefan, Wessel en 
Stijn.

Gidsen: Si Yan, Sara, Sanne, Rosalie, Rosali, Olivia, 
Mirte, Lisette, Kym, Iris, Haruka, Fabiënne, Evelien en  
Beau. Leiding: Guusje Kim, Jur en Ian.

RS: Anouk, Dagmar, Danique, Jinthe, Jochem, Pien, 
Sanne, Stella, Ytse en Yvonne. Begeleiding: Caitlin, 
Sam en Tim.

Bridgestone - printer & papier
Jubileumkamp 2022 -  75 jaar Scouting Sint Victor! Bedankpagina


