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Didam— Ondanks dat madame van Du-

ren Langschot niet is gespot rond of in 

het verdachte afgerasterd grasveldje in 

Didam zijn wij door een datalek op een 

vertrouwelijk interview gestuit! 

Van een insider waarmee de redactie 

regelmatig contact heeft hebben wij een 

USB-stick bezorgd gekregen met een 

geheim bestandje. Deze anonieme per-

soon zou de data hebben verkregen door 

een zogenaamde Phishing mail te ver-

zenden naar de madame. (Een mail met 

een virus bedoeld om je computer over te 

nemen!) 

Hij stuurde een mailtje met een zeer aan-

trekkelijke aanbieding voor rollators naar 

haar en blijkbaar was ze geïnteresseerd!  

Genoeg hierover! Wij zullen aan onze 

journalistieke plicht voldoen door het 

gelekte bestand gedeeltelijk te publice-

ren. 

“Hallo Davy en Wessel 

Hoe lang kennen jullie elkaar al? 

-Wij kennen elkaar nu twee dagen sinds 

onze Tinder date. 

En nu delen jullie al een tent? 

-Ja, wij slapen lepeltje lepeltje. 

Wat doen jullie het liefste samen? 

-Het weerbericht bekijken en samen necta-

rines eten. Davy likt dan wel Wessel zijn 

vingers af. 

Wat zijn jullie toekomstplannen? 

-We proberen het een week en dan gaan we 

evalueren. 

Maar wat gaan jullie proberen? 

-Of deze unieke relatie stand houdt. 

En wat als het stand houdt? 

-Dan zetten we de trend in de tent voort! 

….” 

In  verband met ons beperkte papier-budget 

kunnen wij het niet volledige interview 

publiceren. Op verzoek is deze aan de 

stand beschikbaar! 

Jullie lezen het dus goed mensen, Wessel en 

Davy werken voor de Kampredactie. Zij 

horen dus interviews af te leggen. Maar dit 

keer is het de omgekeerde wereld! Linda 

interviewt de journalisten. Hoe kan dit? 

Hypnose? Iets in hun koffie gestopt? Ont-

voering? 

En de vragen van de madame, redelijk in-

tiem lijkt het ons. Wat wilt ze met Davy en 

Wessel? Zij is toch minstens dubbel zo oud! 

De eindredacteur vermoedt dat zij met deze 

actie de stabiliteit van de Kampredactie 

onderuit wilt halen door onrust te stoken 

binnen ons team. Om zo onze reputatie te 

beschadigen met onze kritische publicaties 

over haar en vele anderen. 

Hierbij kunnen wij iedereen melden dat wij 

ons door niets of niemand laten intimideren 

en altijd zullen handelen naar ons journalis-

tieke geweten. Wij zullen dit zeker tot op 

het bot uitpluizen de komende dagen! 
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Klein nieuws 

Sappige roddels, weetjes en nieuw-

tjes, altijd heet van de naald! 

Wist je dat... 

 Jeffry niet alleen naar de WC durft te gaan? 

 Alle Welpen zonnebrand in hun ogen smeren? 

 De kampredactie soms dt-fouten maakt? 

 De R/S de moeite doet om dt-fouten van de kamp-

redactie te spotten.? 

 VO voor verenigd ongedierte staat? 

 Mowgli alles lekker vindt? 

 Het scherm van de Kampredactie GEEN voetbal 

doel is maar wel een voetbal projector? 

 Joost niet zijn eigen haringen kan slaan? 

 Bevestigd is aan ons dat Wessel kaas lekker vind? 

 Stefan in zijn slaap mept  met een elektrische 

vliegenmepper?  

 Jessica zelfs het plafond sopt van het buiten toilet? 

 Ikki overal beestjes ziet. Ook heeft ze niks op? 

 Walter sinds kort bij de RS zit en daarvoor ooit bij 

de Bevers heeft gekeken maar niet erbij kwam 

omdat de wc deur niet op slot mocht? 

Vraag en aanbod 

Gevraagd: 500 liter  insectenspray. Graag af te leveren 

bij het kampterrein 

Gevraagd:  Extra deodorant voor  Luuk 

Gevraagd:  Een bel van een waterpas. Af te leveren in 

de brievenbus van de Kampredactie 

Gevraagd: Een auto voor  Caitlin voor  vervoer  naar  de 

supermarkt. 

Aangeboden: Wij stellen de knoop kampioen van de 

SaS gratis ter beschikking aan alle andere speltakken. 

Aangeboden: Luchtgitaar  met plectrum af te halen bij 

Koen. 

BREAKING: Geheim interview uitgelekt! 

Interview 
Wessel pag. 2 
 

Op safari pag. 
2 

Portugal-
Frankrijk pag. 2 

Citaat van de dag 

“Liever een vogel in de 

hand dan een schijt aan de 

kampkrant” 

 

Hans Kazan 

Verr-as-sing! 
Didam—Jullie zullen het allemaal wel gemerkt hebben dat er 

brand op het kampterrein was! Maar geen paniek! Onze eigen 

“huis” brandweermannen, Michael en Arthur, hebben de brand 

snel onder controle gebracht. Eigenlijk was er helemaal geen 

sprake van brand met echte vlammen! Het was al snel duide-

lijk dat het om een brandoefening ging. Alle scouts zijn keurig 

bij elkaar gekomen op een verzamelplek buiten het kampter-

rein waar iedereen geteld werd per speltak. Bij de “brand” kre-

gen we ook hulp van een goede vriend. De Kampredactie 

vroeg zich af wat hij van de brand vond. Zijn antwoord daarop 

was: (…………….....)  

Helaas kwam er niet veel bij hem uit. Misschien was hij sprakeloos  

geworden van de schrik! 
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Didam (en omstreken) — Achterhoek? Daar is toch niks? 

Jawel! Een scoutingterrein in ieder geval! Het is iedereen 

natuurlijk niet ontgaan dat wij hier in Didam in een prach-

tige omgeving zitten. Om ons een idee te geven wat er alle-

maal in deze regio te doen is, heeft de Kampredactie dat 

aan de lokale boswachter van Didam gevraagd. “Wat hier 

te zien is? Daar vraag je me wat… Ontzettend veel natuur-

lijk! En een hoop vreemde dingen ook! Gisteren heb ik nog 

een invasie van kinderen en volwassenen in rare pakjes bij 

een scoutingterrein hier om de hoek gezien. En uhhh… 

voor de rest heb je hier een leuk meertje om in te zwem-

men. Mijn boswachterervaring zegt me dat het water nu 

een aangenaam temperatuurtje heeft. Ook is er een bos 

genaamd de Nevelhorst met vele beekjes waar de muggen 

je lekker kunnen prikken! Wat er in het dorp Didam te doen 

is? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Daar kom ik nooit. 

Mij kan je altijd in het bos vinden. In de natuur voel ik me 

meer thuis! Tot zo ver de informatie. Ik moet maar snel 

terug naar mijn boomhut want ik hoor mijn bosvrouw al 

roepen! Tot ziens!” Groeten van boswachter Karel.    

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 maandag 11 juli 2016 

door Davy 

Dat zal opluchten! Morgen zal het 

flink minder warm worden dan van-

daag. Maar liefst 6 hele graden ver-

schil!!! Een sterkere temperatuur 

daling dan het hoogste hellingsper-

centage van een heuvel in Nederland 

Verder zal je sporadisch een zonnetje 

zien tussen de wolken door die toch 

jouw blik op de hemel zullen verhul-

len. 

 

 

Op safari in de 

Achterhoek 

Wat is je beste scouting ervaring tot nu toe op dit 

kampbivak ? 

Het slapen en fietsen onderweg naar het kampterrein. 
Geen strenge regels tijdens het fietsen. En het lekkere 
chillen na het fietsen. 
Wat zijn je verwachtingen voor deze week ? 

Op een hoop gezelligheid. Ook veel leuke dingen 
doen met alle andere speltakken die hierzo zijn. En 
hopelijk blijft het goed weer tijdens deze week. 
Tevreden met het eten ? 

Tot nu toe erg tevreden met het avond eten. Lekker 

eten afgelopen avond. Tortilla wrap met gehakt en 

groentes. Ik heb er zelf ook een handje aan mee ge-

holpen. 

Zijn er al rare dingen gebeurd ? 

Nee nog niks raars gebeurd. 
En mis je je ouders nog  ? 

Nee ik mis mijn ouders niet. Mijn pa loopt hierzo ook 
rond op het kamp. En als die er niet was. Zou ik het 
ook niet erg vinden. Want ik ga al mee sinds mijn 
eerste jaar bij de welpen. 
 

Interview met 

Wessel den Ouden Cijfer van de dag 

Een gemiddelde scout zweet 5 liter 

op een hete zomerdag.  

Dit keer  80 scouts = 400 liter 

zweet. 

Goed voor een zwembad vol! 

We hebben al veel Esta’s en Gidsen 

voorbij zien komen in ons fotohok, 

maar nog niet zoveel kinderen van 

andere speltakken. Hopelijk zien we je 

dus binnenkort. 

Rond etenstijd zetten wij de lichtkrant 

aan, daarop kun je een selectie zien 

van de leukste smoelen van die dag!  

BERICHT VAN DE 

REDACTIE 

Oproep van de dag 

Van wie is deze hond? Hij komt al 2 dagen af en toe 

langs op het kampterrein. Misschien is hij op zoek naar 

zijn baasje? Het is een  grote hond met een gouden vacht. 

Waarschijnlijk van het merk “Golden Retriever”  

Let op: Hij kan gevaarlijk lief zijn! 

Wie is dit? Misschien wel het 

baasje van de hond?! Weet jij wie 

dit is? Kom het zeggen bij de 

Kampredactie! 

 

De Achterhoekse versie van een leeuw 

Portugal-Frankrijk op groot scherm 

Didam—Tot grote vreugde van de aangeschoven RS’ers en leiding zond 

de Kampredactie de finale van het EK uit op het grote scherm voor de 

stand. Echter was de achterliggende reden niet om deze personen een 

leuke avond te bezorgen. Nee, hiermee kon de Kampredactie een flinke 

subsidie opstrijken van de gemeente Didam. Dit geld hebben wij goed 

geïnvesteerd door er een koelkast van te kopen. Vanaf nu kan de Kampre-

dactie naast gratis wifi, onbeperkt mobiele telefoon opladen ook genieten 

van gekoelde drankjes! 

 


