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Didam—Na het uitbrengen van de 

SSVleaks gisteren door uw krant heeft de 

politie een inval gedaan bij de caravan en 

tent van het bestuur! 

Hun terrein veranderde in een ware crime 

scene! Met speurhonden, mannetjes in 

witte pakken en rood-wit afzetlint. 

Via een betrouwbare bron bij het Open-

baar Ministerie hebben wij vernomen dat 

deze inval werd gedaan omdat de bewo-

ners van de caravan hier illegaal bivak-

keert, dit het hele jaar door! Ook liep er 

al een aanklacht tegen de bewoners we-

gens het illegaal downloaden en versprei-

den van Cd's van Jan Smit en Gerard 

Joling. De bewoners verdienden naar het 

schijnt meerdere miljoenen euro’s met 

deze praktijken. 

Dit laatste kwam naar boven dankzij de 

SSVleaks van gisteren. Ook de belasting-

dienst is er weer bij, want al deze op cri-

minele wijze vergaarde miljoenen wer-

den ook witgewassen in de wasmachine 

achter de caravan. Uiteraard met afgetapt 

stroom. 

Tijdens de inval merkte de rechercheurs al 

snel dat er ook een geweldsmisdrijf is ge-

pleegd op het veldje voor de tent. Om dit 

geval goed te kunnen reconstrueren hebben 

ze de contouren van deze persoon gemar-

keerd met witte verf. 

Na het maken van foto’s en het verzamelen 

van DNA materiaal werd door de takel-

dienst het bewijsmateriaal veiliggesteld. 

Nu het bewijsmateriaal is verzameld start 

de klopjacht naar de verdachten. Al de hele 

dag vliegen er helikopters boven Didam en 

kamden agenten met honden de bossen in 

de omgeving uit. 

Binnenkort zullen ook grote graafmachines 

het terrein afgraven op zoek naar rare din-

gen onder de grond. Wie weet wat voor 

lijken er dan uit de kast komen vallen! 

Op de achterzijde van de krant vindt u een 

opsporingsbericht van de twee mogelijke 

verdachten in de crime scene. 
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Klein nieuws 

Sappige roddels, weetjes en nieuw-

tjes, altijd heet van de naald! 

Wist je dat... 

 De Kampredactie chips eet uit een ducttape dis-

penser? 

 De Kampkrant in een auto al rijdende wordt ge-

drukt? 

 De gemiddelde productiviteit van de Kampredac-

tie afgenomen is na de komst van een koelkast? 

 De plek met de meeste bacteriën een baard is? 

 Luuk een baard heeft? 

Vraag en aanbod 

Gevraagd: Een eigen aansluiting voor  stroom. Dan 

hoeven wij niet meer af te tappen bij de Kampredactie. 

Kusjes het bestuur 

Gevraagd: Een nieuwe autovoor ruit voor  Angela, liefst 

zonder sterretjes of barsten. 

Gevraagd:  Iemand die vr ijwillig de Kampredactie 

stand wilt opruimen 

Aangeboden: Scharen van het bestuur  om te censure-

ren. 

Gevraagd:  WC-papier voor de grote boodschappen 

Gevraagd: Een afwasser , af te leveren bij de verkenners 

in de middag. 

Gevraagd: Draadloze mobiele opladers, wegens grote 

chaos op ons bureel. De Kampredactie. 

-Advertorial- 

Voor het restaurant ‘De Caravan’ ***** zoeken wij met 

spoed: 

 2 koffie zetters m/v (24 uur per dag) 

 4 afwashulpen m (3x per dag 1 uur) 

 2 taart snijders (v) 

 3 masseurs (geslacht x en 21+) voor in de avond-

uren (nachtpremie inclusief!) 

Bij een reactie vragen naar Angela.. (Eigenlijk zijn wij 

allemaal luie zakken die het liefst heel de dag niks doen en 

taart vreten!) 

 

Crime scene @ bestuurs caravan 
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Citaat van de dag 

“Niets is zeker en zelfs dat 

niet” 

Koos Naamloos 

Overbevolking 
Doetinchem— Gisteren werden 

vele grote groepen op de weg gesig-

naleerd. Deze groepen schenen 

allemaal richting één plek te gaan. 

Al snel werd bekend dat zij alle-

maal naar Doetinchem trokken. 

Bewoners van Doetinchem waren 

erg verrast hierdoor. 

Allen reisden af naar het wereldbe-

roemde zwembad. De reis naar het 

zwembad was een hele lange. Ge-

lukkig werd de reis aan het einde 

beloont met een leuk spetterplezier.  

Er gingen ook groepen meteen de 

stad in om te gaan shoppen in het 

mooie centrum van de stad. Aan het 

eind van de dag waren vele 

winkels uitverkocht en kon-

den ze weinig meer verko-

pen. 

Niet alle bewoners van de 

stad waren blij met de vele 

groepen die door hun stad 

zwierven. Ze waren vooral 

droevig toen alles weg was. 

Aan het einde van de mid-

dag verzamelde de grote 

groepen zich voor het stad-

huis van Doetinchem om 

vervolgens weer huiswaarts 

naar Didam te keren.  

 

 

Het bewijsmateriaal werd vakkundig verzegeld 

Hierna was de rust in Doetin-

chem wedergekeerd en kon 

iedereen weer door met hun 

dagelijkse activiteiten. 

Het wereldberoemde zwembad in Doetinchem 
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Didam— De nationale politie heeft een aanhoudingsbevel uitgevaardigd 

voor deze twee verdachten. Hun naam is helaas nog onbekend. Maar hier 

zien wij het duo in actie; op de vlucht voor de politie. 

Heeft u meer informatie over de verdachten? Neem dan contact met ons 

op via de Kampredactie stand of meld misdaad anoniem door een papier-

tje door de brievenbus te gooien. 

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 vrijdag 15 juli 2016 

door weerman Davy 

Vandaag wordt het overwegend be-

wolkt, met een neerslagkans van 

20%. 

Hier en daar komt de zon tevoor-

schijn wat zorgt voor een tempratuur 

van rond de 22 graden. 

Dus smeer je goed in! 

Opsporing verzocht 

Pyongyang—De “Democratische” Republiek Korea is vandaag weer enkele 

vierkante meters groter geworden. Het Nederlandse dorpje Didam heeft zich 

namelijk aangesloten bij het Stalinistisch land. De eerste maatregel die onze 

grote leider Kim Jong-un heeft ingevoerd is het verbod op vrije pers. Censuur 

dus. 

Dit sluit overigens pri-

ma aan bij het beleid 

dat al langer gold over 

het kampterreinverbod 

van vrije meningsuiting 

in verband met spiona-

ge. Oordeel vooral zelf, 

maar naar onze mening 

is dit een uitstekende 

maatregel van onze 

fantastische nieuwe 

leider! (Mag dat geweer naast 

m’n hoofd weer weg?!) 

 

Didam sluit zich aan bij Noord-Korea 

Cijfer van de dag 

Er zijn al 4 hele bomen gesneuveld 

om de Kampredactie te kunnen 

voorzien van papier. 

Wat hadden wij ook 

alweer gezworen? 

Ohja, “een scout zorgt 

goed voor de natuur!” 

Gelieve de tenten van mijn personeel 

niet te saboteren. Hierdoor waren ze 

gisteren te laat op hun werk! Bij 

voorbaat dank! 

Malchi 

Vandaag zullen wij een groepsfoto 

maken met iedereen in zijn of haar 

rode T-Shirt. Zoek, was en strijk alvast 

jouw T-Shirt om tiptop op de foto te 

staan! 

UITVERKOOP 

Scouting Sint Victor zwemshorts maat L 

en M. Te koop bij Wessel en Davy nu 

met een uniek jubileumbandje. 

BERICHT VAN DE 

REDACTIE 

Cartoons 

Jawel, het wegknippen van krantenartikelen valt ook 

onder censuur! 

Didam— De Kampredactie is slachtoffer geworden 

van een wraakactie vanuit het restaurant ’de caravan’. 

Na de kritische artikelen vanuit de krant hebben de 

eigenaren van het restaurant de oorlog verklaard en 

muizen op ons afgestuurd. 

Echter is het bij de Kampredactie zo netjes en schoon 

dat de knaagdieren niets hadden om op te peuzelen en 

vervolgens snel de benen hebben genomen. 

Ze zijn weer terug gegaan naar ‘de caravan’ waar zij 

eten in overvloed hebben... 

Muizen invasie!  


