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Start jubileumkamp muzikaal ingeluid

Harderwijk - Op zaterdag avond omstreeks 18:00 uur heeft de jarige Scouting Sint 
Victor haar 75-jarig jubileumkamp op een spetterende muzikale voor geopend 
verklaard! Ze hadden het beste van onszelf gegeven en verschillende keren het 
kamplied gezongen. 

Tijdens het zingen werden ze plots overvallen door twee oude heren. Het bleken Andy 
Schrijver en zijn assistent Warry te zijn. De twee heren bleken van een zekere leeftijd 
te zijn en niet helemaal helder meer. Ze hadden erg veel moeite om zich te oriënteren 
en vooral met herinneringen. Andy vertelde dat hij de schrijver is van veel bekende 
strips zoals Donald Duck, De Smurfen, Pokémon en Suske en Wiske. Het duo heeft 
echter een groot probleem; Warry bleek bij het ten perse gaan van de nieuwste 
jubileumstrip iets grondig fout te hebben gedaan. Hij heeft namelijk per ongeluk de 
pagina’s ervan verwisseld! Gelukkig heeft Andy ergens nog papieren kopie’s van de 
strip liggen. 

De ruim 100 aanwezige scouts werden gevraagd om hem te helpen met het zoeken 
van de kopie’s. Natuurlijk willen ze hen helpen en maken hen dit enthousiast duidelijk! 
De boodschap lijkt te zijn overgekomen en de scouts gaan komende week 
verschillende uitdagingen aan om alle verloren geraakte strippagina's terug te vinden 
om het duo uit de brand te helpen!
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Het weer vandaag door MeerWeer.nl:
Bewolkt maar droog met een frisse 19 
graden als maximum temperatuur.

“Eén man kan een cruciaal 
ingrediënt in een team zijn, 

maar één man kan geen team 
maken.”



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. 
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Volksverhuizing naar Harderwijk

Waddinxveen - Een tijd geleden raakte bekend dat 
het Zuid-Hollandse Waddinxveen de snelst 
groeiende gemeente van Nederland is. De 
Rijksoverheid heeft besloten om hiertegen 
maatregelen te nemen omdat in een centralistisch 
land zoals Nederland de bevolking netjes over het 
volledige grondgebied verspreid moet worden, iets 
waar ze in bijvoorbeeld Frankrijk alleen maar 
voorbeeld aan kunnen nemen. Vanuit Den Haag is 
besloten om in de krimpgemeente Harderwijk een 
nederzetting voor jonge Waddinxveners op te 
richten. In eerste instantie zal deze nederzetting 
slechts bestaat uit een aantal hoofdgebouwen en 
enkele tenten omheen. Het zal bevolkt worden 
hoofdzakelijk door mensen met een leeftijd van 6-30 
jaar. Indien deze maatregel een succes wordt, zal dit 
landelijk uitgerold worden. Onze reporter ter plaatse 
interviewde de eerste kolonisten.

Kampkrant: “Welkom in ons mooie Harderwijk, 
wij zijn erg blij met extra jonge inwoners maar we 
vragen af of jullie wel de keuze hadden om naar hier 
te verhuizen.”
Kolonist: “Dank u voor de mooie woorden. Keuze? 
Eh sinds wanneer heb ik dan weer iets te zeggen in 
het leven?”
Kampkrant: “Wie heeft dan die beslissing om naar 
Harderwijk te komen gemaakt?”
Kolonist: “Ik weet niet wie die heeft gemaakt, ik had 
me enkel aangemeld voor een paar leuke dagen met 
mijn vrienden door te brengen, en nu gebeurt er 
dit… Bovendien lijkt het hier wel op een werkkamp, 
zo slecht is de sfeer.” 

Dat ziet er weinig belovend uit… Wij stellen 
bovendien vast dat landelijke media hier uitsluitend 
positief over berichten, zou dit zijn opgelegd vanuit 
hogere hand?

Wildwest kamp met de RS
Harderwijk - De RS waande zich in het Wilde Westen door een 
rodeo competitie te organiseren, verschillende RS’ers namen het 
tegen elkaar op. Omdat de RS doorheen het jaar veel te weinig 
spaarzaam was geweest kon er geen echte rodeostier gehuurd 
worden. Dit werd gelukkig dankzij de Werkstaf creatief opgelost 
door de RS tent tussen twee bomen te hangen. Laat de competitie 
maar beginnen!

Antwoord prijsvraag 
Het juiste antwoord is: 30.
De Kampredactie tent bestaat 
uit 2 zeilen en 28 ijzeren palen.

De winnaar is….
Rebekka van de Welpen. Zij 
zat er het dichtst bij met slechts 
2 onderdelen verschil! Zij mag 
vandaag een mooie prijs 
ophalen bij de Kampredactie!

Natuurlijk is er vandaag weer 
een nieuwe prijsvraag!*

Gisteren vond er een grote 
levering met boodschappen 
plaats op ons kampterrein. 
Weet jij voor hoeveel er 
geleverd werd? (netto waarde 
in euro)
Vul het wedstrijdformulier in 
met je naam+speltak bij de 
Kampredactie tent en wie weet 
win je morgen weer zo’n mooie 
prijs!

* Leiding, kader en bestuursleden zijn uitgesloten 
om deel te nemen aan de wedstrijd vandaag.

Gezocht!
Een lieve, leuke en slimme man of vrouw voor onze mede-
begeleiding Tim. Tim is een leuke jongen met MOOIE rondingen. 
Natuurlijk geven wij en andere kader onze Tim genoeg aandracht, 
maar buiten de Scoutinguren zoeken wij nog een leuk gezelschap 
voor hem. Kom gerust een keer langs bij de RS voor een 
speeddate!

Ook nog gezocht…
Kwalitatieve voedingsmiddelen, 
graag afleveren bij de Werkstaf…


