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Didam—  Dinsdag in de nacht werden er 

al vreemde objecten aan de heldere he-

mel gespot. Er waren veel onverwachtse 

activiteiten in en rondom Didam. De 

NASA had ook al weinig verklaring voor 

deze drukke activiteiten in de hemel bo-

ven het kampterrein. Er werden UFO’s 

gespot en in het maisveld werden ver-

schillende tekeningen aangetroffen.  

In de vroege ochtend van woensdag over-

kwam boswachter Karel de grootste 

schrik van zijn leven. Er was namelijk 

een super groot object midden in het bos 

gedropt. In het begin durfde de boswach-

ter niet dichterbij te komen. Maar nadat 

die al zijn moed had verzameld ging die 

op het object af. Eenmaal aangekomen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bij het object kwam die tot de verbazing 

dat het een grote opblaasbare hindernisbaan 

is.  

Zo enthousiast als boswachter Karel was 

rende hij naar een groep ervaren scouts die 

hem moesten helpen deze hindernisbaan te 

trotseren. De hele dag was er een komen en 

gaan van scouts die de baan proberen te 

trotseren.  

De hele dag stond in het teken van hero-

ïsche verslagen tussen meerdere grote hel-

den. Deze helden bestormden de baan met 

grote moed. Zij hebben gestreden tot het 

einde. Later op de dag werden de condities 

op de baan nog slechter toen alles nat werd 

gemaakt. Gisteren werd de dag ook uitge-

roepen tot dag des oordeels. 

 

 

Linda van Duren Langschot had ook een 

mening gevormd over deze mysterieuze 

gebeurtenis. Ze heeft een sterk vermoeden 

dat deze stormbaan uit een of ander spel is 

ontsnapt. Ze zat te denken aan een storm-

baan die in Mario veelvoudig voorkomt. 

Maar volgens Linda van Duren Langschot 

is hier het laatste nog niet over gezegd en 

zal ze nog een onderzoek starten over de 

stormbaan.  

Vrijwel iedereen haalde het einde en men 

vermaakte zich kostelijk. Maar nadat het 

dorp rondom het terrein was bijgekomen 

van de spanning in de nachtelijke uurtjes en 

weer orde op zaken hadden gesteld. Begon-

nen mensen weer te klagen over het geluid 

dat werd geproduceerd door de scouts. Ech-

ter laten scouts zich niet zomaar uit het veld 

slaan en bleef de baan nog tot zessen lig-

gen. 
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Klein nieuws 

Sappige roddels, weetjes en nieuw-

tjes, altijd heet van de naald! 

Wist je dat... 

 Kauan en Dominique heel erg van bananen houden? 

 Raksha en Balou toch wel zonder elkaar zijn? 

 De welpen en de Esta’s het ochtendgymnastiek 

hebben overgeslagen? 

 Als Lucas iets minder buikvet had. Dat die dan een 

sixpack zal hebben? (citaat) 

 Esmee informatie als staatsgeheim ziet? 

 Malchi lacht om zijn eigen grappen? 

 Iris blaren op haar kadetjes heeft zitten? 

 Luuk met zo’n grote baard geboren is? 

 De Kampredactie het leven van Jelle heeft gered? Of 

van zijn mobiel dan toch… 

 Davy en Wessel altijd naar het meiden toilet gaan 

Vraag en aanbod 

Gevraagd: Een tweepersoons br oek voor  Angela en Ytse, 

af te leveren bij de caravan van het bestuur. 

Aangeboden: Extra slaapplek bij Davy in de tent. 

Gevraagd:  Diepzinnige gesprekken met Wessel bij het 

kampvuur 

Aangeboden: Veel Schnitt gebak bij Angela  

Gevraagd: Nieuwe vr ienden voor  Ian. 

Aangeboden: Het ei van Raksha voor  een heer lijke lunch. 

Gevraagd: Fietspomp voor  de r edactie. 

Gevraagd: Iemand die de banden van de redactie komt op 

pompen. 

Gevraagd: Een derde accu voor  onze Samsung Galaxy Y, 

graag door de brievenbus van de Kampredactie gooien! 

 

Aliens droppen opblaasbare obstakels 

Kleurplaten 
wedstrijd pag. 2 

Berichtjes van 
ons pag. 2 

Stroomstoring 
Didam pag. 2 

Citaat van de dag 

 

“Een gebalanceerd dieet is 

een koekje in beide han-

den” 

Jeffry 
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Kinder– en Woeps pagina 

Didam—Het is chaos in Didam vandaag, boeren bescher-

men hun eigendommen met fakkels en hooivorken. Jonge-

ren plunderen de winkels opzoek naar gratis Fristi en lol-

lies! Dit is allemaal het gevolg van een grote stroomsto-

ring die Didam gisteren heeft getroffen. Volgens een bron 

bij de energienetbeheerder zou de Waddinxveense scou-

ting die sinds zaterdag aanwezig is in het dorp de oorzaak 

zijn hiervan vanwege hun overmatige stroomverbruik. Dit 

verbruik was al de hele week door extreem hoog, maar de 

springkussen vandaag was de druppel die de meterkast 

deed overlopen. Kijk en oordeel vooral zelf! 

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 woensdag 13 juli 

2016 door Davy 

Voor de woensdag wordt een soort 

gelijk weer voorspeld als dat wij 

gisteren hebben ervaren. Het wordt 

bewolkt met hier en daar onweer en 

een bui. Het wordt  20 graden met 

een noord westen wind. Het algehele 

cijfer van deze dag wordt een 6 

 

Mega stroomstoring 

treft Didam 

Didam— Ons lieftallige bestuur heeft een wedstrijd uitgeschreven. Degene 

die de kleurplaat het mooist en origineelst  inkleurt wint de wedstrijd en daar-

mee een fantastische prijs. 

Wat de prijs is wil het bestuur nog  niet vermelden maar het belooft een  heus 

spektakel te worden. Dus laat je verassen en laat je van je beste, kleurrijkste, 

creatiefste en competitiefste kant zien! 

Let the games begin!!   

 

Kleurplaten wedstrijd  
Cijfer van de dag 

De opblaasbare stormbaan 

bevat een hoeveelheid lucht 

van 9.687 liter. Dit is meer 

dan een gemiddelde voetbal. 

Omdat nogal wat scouts samen met 

familieleden nu op kamp zijn is het 

misschien een uitgelezen moment om 

dé familiefoto van het jaar te maken! 

Kom met je familieleden langs ons 

fotohokje en wij maken hem voor je! 

Je kunt nog steeds verzoek liedjes aan 

vragen bij de stand van ons. Lekker 

losgaan met de muziek van K3 of wil je 

toch liever Jan Smit horen? 

Elke avond projecteren we een selectie 

van de leukste foto’s van de dag op de 

lichtkrant. Kom dus na het eten even 

langs om te lachen en te brullen om de 

gekke smoelen. Misschien sta jij er ook 

wel bij! 

DISCLAIMER: De Kampredactie noch 

haar medewerkers zijn aansprakelijk 

voor het kwijt raken van elektronica die  

worden achtergelaten bij onze stand! 

BERICHT VAN DE 

REDACTIE 

Kleurplaat 

Voor Jelle!!! 

Breng heel gauw mijn  

oplaadsnoer terug!! 

Anders volgen er conse-

quenties . 

Davy Vishnudatt 


