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Didam—De redactie is tegen haar ver-

wachting in toch nog gestuit op een nor-

maal persoon rond de Scouthorst te Di-

dam. We kwamen een enigszins verwar-

de mevrouw tegen. Ze liep rond met een 

theedoek om haar hoofd en een computer 

en eekhoorn in de hand. De eerste twee 

voorwerpen zijn tamelijk vreemd te noe-

men. Maar het is natuurlijk algemeen 

bekend dat iedereen in Didam met een 

eekhoorn op straat rondloopt, het dier is 

namelijk hét symbool van ons prachtige 

Didam. 

We konden deze mevrouw -van Duren 

Langschot- strikken voor een kort inter-

view. Echter werden we door haar ver-

wardheid weinig wijzer, maar het is na-

tuurlijk onze journalistieke plicht om 

iedereen te informeren, dus bij deze! 

Ze vertelde dat ze een paar vuilniszakken 

moest afleveren bij een groep van maar 

liefst 100 mensen. De redactie legt meteen 

de link naar het grote konvooi vreemde 

vogels die gisteren al werden gespot. We 

vroegen ons natuurlijk af wat er in de vuil-

niszakken zit. Gelukkig kon onze stagair-

reporter Berent  een monster hiervan confis-

queren.  

Een spoedonderzoek bij het Nederlands 

Forensisch Instituut (NFI) gaf ons uitsluit-

sel hierover. Er bleken allemaal cheats in te 

zetten voor videogames. Jawel cheats, ge-

lukkig is onze stagair ook een fervent ga-

mer en wist hij wat dit is. Maar hij stond net 

zo versteld 
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Klein nieuws 

Sappige roddels, weetjes en nieuw-

tjes, altijd heet van de naald! 

Wist je dat... 

 Davy denkt dat hij een DJ is? Er zijn al geruchten 

dat gemeente Didam langs zal komen met 2 halve 

bananen... 

 Er beweerd wordt dat er muizen op het kampterrein 

lopen, maar dit nog niet bevestigd is met levend 

bewijs... 

 Het zojuist bevestigd is dat de R/S Koen ook irri-

tant vindt? Precies zoals een “oud 

wijf” (touwknoop) 

 De Gidsen best wel slim zijn volgens de Verken-

ners 

 De watertemperatuur van het nabijgelegen meertje 

21,2 graden is? Dat wordt zwemmen dus! 

 Er een vreemde tent met wielen op het kampterrein 

staat waar het Bestuur in slaapt? 

 De kampredactie, met een beetje hulp van het be-

stuur een eigen TV heeft gemaakt met een projec-

tor! 

Vraag en aanbod 

Gezocht: Vest met blauwe binnenkant en zwar te buiten-

kant van het merk Regatta. Laatst gezien bij het uitladen van 

de Alblas vrachtwagen. Gelieve zo snel mogelijk bij Renske 

terugbrengen!    

Gevraagd: Een ontbijt op bed bij Davy’s en Wessel’s tent. 

Of je iets terug krijgt? Geen idee... 

Gevraagd:  Voor  de buren van het kampter rein:  

STILTE!  Alvast bedankt               xx gemeente Didam 

Aangeboden: gratis af te halen,  zwerm muggen op  het 

hoofdveld. 

(oneindig) Aanbod: Slechte moppen bij Luuk 

Aangeboden: Justin’s ochtendhumeur. Maar pas op hij is  

‘s ochtends gevaarlijk! 

Meer informatie bekend over de wezens 

Kabelbaan 
gemaakt p. 2 Het weer p.2 

Directrice in 
paniek p. 2 

Citaat van de dag 

“Als je denkt dat je iets 

niet kan, dan moet je  

opnieuw denken” 

 

Koos Naamloos 

van als wij oude rotten. Cheats zijn name-

lijk geen ‘dingen’ zoals appels en bana-

nen die je in je hand kunt vastpakken. Het 

is iets dat in nullen en eentjes geschreven 

is. Niet op papier maar op geheugen van 

een computer. 

De heren en dames van het NFI zijn geen 

hackers en konden ons niet precies vertel-

len wat deze cheats allemaal konden. Wij 

gaan voor u dezer dagen proberen  knappe 

koppen te vinden die hier iets meer mee 

kunnen. Ken jij iemand die hier veel ver-

stand van heeft? Stuur hem of haar dan 

langs de stand van de Kampredactie! 

Wolkenland—Brand! Moord! Help! Mama! Er is iets vrese-

lijks gebeurd vandaag! Door een grote bug is er een fout ge-

slopen in de spellingswijze van ‘jubileumkamp’ op de kamp 

T-Shirts.  

Nu horen wij jullie denken, wat is een bug precies?  Wel vroe-

ger, heeeel lang geleden waren computers nog zo groot als 

jouw huis, met allemaal tandwielen en bewegende onderde-

len, toen sloop er wel eens een insectje (bug in het Engels) in 

die enorme kast en kauwde wel eens een kabeltje door. In de 

moderne tijd is een bug een foutje in de code waarin compu-

terprogramma's worden geschreven.  

Wij vermoeden dat er een daas op de letter ‘I’ van het toetsen-

bord van de jubileumcommissie heeft geduwd tussen de ‘L’ 

en de ‘E’.  

Dit is natuurlijk maar een theorie, heb jij een betere verklaring 

hiervoor gevonden? Kom het dan melden bij de bij de Kamp-

redactie en als beloning maken wij jouw T-Shirt weer hele-

maal bug-vrij 
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Kinderpagina 

Didam — Met JOTA hebben we Linda van Duren Lang-

schot van Playstation al geholpen de karakters in het sta-

tion te krijgen. Maar helaas, er is weer paniek! Wederom 

zijn de karakters niet meer in de juiste spellen. Ook zijn 

spellen door elkaar gehutst en heerst er een grote chaos in 

het spelstation.  

Zo is pacman alle groene stemmings-units van de Sims 

aan het op eten en heeft Mario een lekke band opgelopen 

door hem binnen te rijden bij Call of Duty. Daarnaast lo-

pen overal groene Angry Birds.  

De directrice verwachtte dat wij monteurs zijn en wij haar 

probleem gaan oplossen. Wij hebben haar proberen te ver-

tellen dat ze ons heeft uitgenodigd om feest te vieren. 

Maar ze blijft volhouden dat wij haar moeten helpen. Wij 

hebben haar gezegd dat ze rustig aan moet doen en nacht-

rust moet pakken. Vandaag gaan we verder kijken hoe we 

Playstation uit deze benarde situatie kunnen halen. 

 

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 

Weerbericht 
 

 

 

 

 

Het weer voor zondag 10 juli 2016 

door Davy: 

Vandaag wordt het maximaal 27 

graden met kans op onweer in de 

middag. Eigenlijk hetzelfde als 

gisteren, saai benauwd en matig 

weer. 

Gewoon saai, ik hoop dat dit niet 

heel de week hetzelfde blijft. An-

ders moet ik een andere baan gaan 

zoeken... 

 

 

 

 

Directrice in paniek  

Didam—Na het opbouwen van alles, was de tijd aangebroken om lekker te 

spelen. De kinders stormden massaal naar de kabelbaan. Want dat is toch de 

leukste attractie van heel het kampterrein, dan wel heel Didam. Tot onze grote 

spijt bleek de kabelbaan niet in optimale staat te verkeren. Hij gleed niet. 

 

Na enig proberen werd het probleem geconsta-

teerd; er zat geen katrol op maar een karabijn. Dit 

glijdt natuurlijk voor geen ene zeecontainer. Na 

een grondige inspectie en een  onderhoudsbeurt is 

de karabijn vervangen voor een katrol. 

Wij willen namens deze weg de helden die dit heb-

ben gedaan hartelijk bedanken voor hun daad. Ie-

dereen nog veel speelplezier gewenst.  

  

 

Kabelbaan gemaakt! 

Cijfer van de dag 

Het aantal hamburgers 

gisteren bij het avondeten 

goed was voor 96.000 

caloriee n?  

Heb jij een leuk verhaal, ontroerende 

mededeling, sappige roddel of iets 

totaal anders dat je graag kwijt wilt? 

Dat kan! Helemaal anoniem zelfs, gooi 

een briefje door de blauwe brievenbus 

aan onze stand en wie weet lees je 

hem morgen in de krant! 

Je lievelingsnummer laten horen? Dat 

kan! Vraag het dan aan bij de 

kampredactie! 

Wil je graag verkleed op de foto? Dat 

kan ook! Je bent vanaf vandaag 

welkom in ons fotohokje, kies je 

favoriete outfit uit en we maken een 

mooie foto die we kunnen opsturen 

naar jouw papa en mama! 

BERICHT VAN DE 

REDACTIE 

Kleurplaat 

Directrice Linda van Duren Langschot 


