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Didam en omstreken— Vandaag vond 

een letterlijke invasie van personen in 

uniformen plaats in Didam en omstreken. 

Daarmee bedoelen we niet de invasie van 

enkele decennia geleden. Nee dit keer 

was het minder duidelijk wat deze perso-

nen in uniformen zochten in ons dorp. 

Veel van deze personen zongen ook nog 

eens liedjes, meestal vreselijk vals! Ook 

in de maat marcheren zat er niet in voor 

deze ongewenste bezoekers. 

We kunnen dus niet spreken over een 

efficiënt opererend leger van een buiten-

landse mogendheid.  

De meeste van deze groepjes waren zelfs 

hopeloos verdwaald en probeerde te na-

vigeren met GPS systemen uit de vorige 

eeuw. Wellicht die de voorgangers des-

tijds hadden achtergelaten. 

Sommige clubjes van deze vreemde vo-

gels werden zelfs gespot toen ze illegaal 

tentjes aan het opzetten waren in be-

schermde natuurgebieden om er te bivakke-

ren. 

Boswachter Karel heeft ze gevolgd tijdens 

hun trip. Dit is meteen zijn eerste keer in de 

bebouwde kom van Didam! Hij heeft zijn 

afgerichte hond vertrouwd gemaakt met de 

geur van deze gasten en had zijn trouwe 

maatje voorzien van afluisterapparatuur. 

Zijn hond leidde hem meteen naar het kam-

peerterrein de Scouthorst.  

Hiermee is direct het mysterie opgelost van 

de vreemde Golden Retriever die ons ter-

rein dagelijks bezoekt! 

Deze hond is dus gewoon voorzien van 

video– en audio apparatuur met als bedoe-

ling om de gasten te bespioneren. 

Wij voelden ons verplicht om dit aan onze 

trouwe lezers te melden, want uit anoniem 

GPS onderzoek bleek dat veel van onze 

lezers zich in een straal van 40 meter van 

de Kampredactie –dus het betreffende ter-

rein dat bespioneerd wordt– te wonen. 

Dus beste lezers, pas op met wat u zegt en 

doet op dit terrein. Alles kan worden vast-

gelegd en tegen u gebruikt worden! 

Wij vermoeden dat madame van Duren 

Langschot hier meer van zou weten. Zij 

heeft er immers het grootste belang bij om 

alles over ons te weten te komen. 

Het bestuur van Scouting Sint Victor heeft 

ook besloten om censuur in te voeren in– en 

rond het kampeerterrein. Voortaan mag er 

niks gezegd worden over madame van Du-

ren Langschot en haar kompanen. Ook 

moet iedereen voortaan verplicht de wc 

doortrekken om ons DNA zo snel mogelijk 

te verwijderen voordat de hond ermee aan 

de haal gaat... 

We hopen dat deze maatregelen voldoende 

effectief zullen zijn. Indien de hond van-

daag weer komt opdagen zullen er morgen 

extra censuur maatregelen worden genomen 

om uitlekken van top geheime informatie 

over ons te voorkomen. 
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Klein nieuws 

Sappige roddels, weetjes en nieuw-

tjes, altijd heet van de naald! 

Wist je dat... 

 Arthur als eerste aan zijn zwijgplicht heeft vol-

daan? 

 Peter veel slaapt omdat hij zijn nieuwe taak als … 

zo zwaar vindt? 

 Volgens weerman Davy er de komende dagen 

meer cumuliforme en cumulonimbuswolken zul-

len komen? 

 De weerberichten van weerman Davy tot nu toe 

allemaal onjuist waren? 

 Volkoren boerenbrood eigenlijk niet direct van 

boeren komt? 

 Het spelmateriaal van de Welpen & Esta’s na het 

opruimen alweer binnen 3 minuten overal ver-

spreid ligt ? 

 Ian denkt dat anderen denken dat het denken van 

de Gidsen wel beter doordacht kan worden? 

 Anne onophoudelijk door babbelt? 

 Een teek Oe wilde verslinden  en die bij zijn navel 

begon? 

 Het lekker eten is bij de Gidsen? Zelfs knetterijs 

hebben ze! 

 Professor Plof en Rozemarijn een relatie hebben 

maar Plof vreemd gaat met Rebbel? 

 Johan de grootste fixer van de Esta meisjes is? 

 Patrick zich heeft bevochtigd in een zeecontainer 

met rode pepers? 

 

Vraag en aanbod 

Gevraagd: Een hoge dosis energie af te leveren bij fami-

lie Plezant  

Aangeboden:  Kouder  weer  de komende dagen te  

Didam. Brrrrr…. 

Gevraagd:  Een fles after sun voor  Wessel den Ouden 

Gevraagd: Kleurplaten voor  de Kampredactie 

Aangeboden: Gratis ontbijt-op-bed door Davy en Wessel 

Gevraagd: Een nieuw ongescheurd T-shirt voor  Mowgli  

 

Invasie nu ook in het centrum van Didam! 
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Didam—De Kampredactie had gisteren vernomen dat er 

een hike aan zat te gekomen! Wij willen graag weten hoe 

dit verliep. Hiervoor hebben wij een Gids genaamd Britt 

van der Hoorn geïnterviewd. “Mijn hike begon met één 

groot drama! Het plan was om met de Gidsen te gaan fiet-

sen. Eenmaal aangekomen bij de fietsen zagen wij dat alle 

ventielen van de banden losgedraaid waren! Nadat alle 

banden weer opgepompt waren gingen we toch van start. 

Wij moesten met behulp van allerlei puzzels erachter pro-

beren te komen waar wij naartoe moesten. Helaas reden 

wij vaak verkeerd. Hierdoor hadden wij minder rusttijd, 

wat de hike nog veel vermoeiender maakte! Wij zijn rich-

ting Arnhem gefietst waar we eigenlijk niet hoorden te zijn 

omdat we verkeerd reden. Het was vandaag best heet. Wij 

kregen het alleen maar nog heter van het fietsen!”  

 

Groeten van Britt! 

 

Copyright 

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 misge-

lopen zijn met het samenstellen van 

de krant. Wij zijn niet verantwoorde-

lijk voor elke emotionele en/of licha-

melijke schade die veroorzaakt wordt 

door deze krant. 

Colofon 

Bezoek ons aan de Kampredactie 

stand voor het clubgebouw of spreek 

ons aan rondom het kampterrein. 

Redacteurs: 

Davy & Wessel 

Eindredacteur: 

Malchi 

Tip, klachten, opmerkingen 

Kampredactie@scoutingsintvictor.nl 

Jubileum.scoutingsintvictor.nl 
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Het weer voor Dinsdag 12 juli 2016 

door Davy 

Morgen zal het onweren en de kans 

op regen ligt op 80%. Het zal dus 

naast een zeer natte aangelegenheid 

ook een koude aangelegenheid wor-

den met temperaturen rond de 19 

graden.  

 Er geldt een code blauw: pak uzelf 

goed in met waterafstotende kledij. 

May god be with you all! 

Een hike door de 

ogen van een Gids 

Sinds gisteren is er een gastenboek  bij de Kampre-

dactie! Iedereen die het leuk vindt kan in dit boekje 

wat moois schrijven of kleuren. Hierdoor kunnen we 
allemaal later nog eens terugkijken in het boekje wat 

een leuke ervaringen jullie hadden tijdens het kamp in 

Didam! 

Oproep van de dag Cijfer van de dag 

Door het gebruik van de 

benenwagen en de fietsen tijdens 

de hike een totale co2 uitstoot van 

0,00001 ton per km bespaard is 

  

De Kampredactie heeft al vele mooie 

kleurplaten ontvangen! Deze zullen 

geprojecteerd worden op het grote 

scherm  als het donker wordt. Hierna 

zullen ze opgehangen worden in de 

Kampredactie tent zodat iedereen ze 

kan komen zien!  

Aan het einde van het kamp kunnen 

jullie hem geplastificeerd meenemen om 

thuis aan mama en papa te laten zien! 

PS: Dankjewel Iwan voor de moeilijke 

som (110:5+103x5x4+1)! Na lang 

nadenken hebben wij een oplossing 

bedacht. Het antwoord is 2501. Klopt dit 

denk je?  Laat het ons gauw weten! 

BERICHT VAN DE 

REDACTIE 

Sudoku  

Portugal-Frankrijk reportage 

Didam— Sommigen van u hebben gisteren de finale van het Europese 

Kampioenschap voetbal gezien. Voor de anderen hier een kort verslag 

van de reportage: 

De thuisspelende ploeg (Frankrijk) opende de wedstrijd met een lange 

aanvalsperiode tegen uitdager Portugal. Het zag er naar uit dat er elk mo-

ment een Frans doelpunt kon vallen. Toen in de 24ste minuut sterspeler 

Ronaldo ook nog eens het veld moest verlaten door een blessure leek het 

voor de Fransen niet meer stuk te kunnen.  Echter lieten de Fransen de 

Portugezen maar komen en zetten ze geen druk. Na negentig minuten was 

het, na hier en daar een kans op een doelpunt, nog steeds 0-0. De Fransen 

zetten niet echt aan, wat leidde tot een verlenging. Hierin kwam eindelijk 

het beslissende doelpunt. Namelijk de 1-0 voor Portugal!  

Met deze overwinning is het Portugese team de nieuwe Europese voetbal 

kampioen. 

Meilleure chance la prochaine fois! (Volgende keer beter) 

 

Woordzoeker! 

De Gidsen doen ook graag de mannen (verkenners) na. Britt staat op de derde 

plaats van links gezien. 


