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Didam— De lokale boswachter van het 

Achterhoekse dorp Didam meldt een 

heuse invasie van kinderen en volwasse-

nen gekleed in rare pakjes met een groe-

ne, beige en rode kleur. 

Zijn het aliens? Nee die hadden 10 jaar 

geleden al voor een invasie gezorgd… 

Wat is het dan wel? Boswachter Karel 

getuigd voor onze krant; “Ze kwamen 

met velen en plotseling, binnen mijn 

biologie kennis  kan ik ze het best om-

schrijven als mieren! Ze zijn met veel, 

werken efficiënt samen en verplaatsen 

meer materiaal dan hun eigen gewicht!”  

Wie zijn dit? Wat komen ze hier doen en 

vooral waarom zijn ze hier? “De vraag 

van een miljoen, als ik het zou weten dan 

zou ik mijn beroep als boswachter inwis-

selen voor een zonnig strand op de Cara-

ïben” vertelt Karel ons.  

Navraag bij de lokale politie gaf ons 

meer duidelijkheid, op de A12 werd een 

groot konvooi van allerlei voertuigen 

geflitst. “ze reden allen 102km per uur 

waar slechts 100 is toegestaan bij ge-

opende spitsstroken. Als dat geen dikke 

boete wordt!” Aldus de hoofdagent van 

Didam. 

Ook maakte de agent ons duidelijk dat ze 

met allerlei verschillende voertuigen 

kwamen , vrachtwagens, fietsen, perso-

nenauto's en zelfs een oldtimer!  

Maar meer behalve dat de agent zijn bon-

nen quotum van dit jaar al ruimschoots 

heeft gehaald werden we niet veel wijzer 

hieruit. 

Dan maar navraag doen bij de kassière 

van de lokale supermarkt, die heeft ze 

vast voorbij zien komen, alle wezens 

moeten immers eten.  

 

Gemma van de Nettorama supermarkt ver-

telde dat ze vandaag de gekste dag van haar 

43 jarige carrière heeft meegemaakt. Ze 

zag allerlei vreemd volk de winkel binnen-

komen, en dit in een klein dorp waar ieder-

een elkaar kent. Ze leken een beetje op 

figuren van de computerspelletjes van haar 

kleinzoon vertelt ze. Als eerste kwam er 

een zot met een raceauto de winkel ingere-

den, hij leek een beetje op een figuur uit 

een Japans video spelletje dat haar dochter 

zelfs nog gespeeld heeft. De naam kon ze 

niet meer herinneren . 

Daarna kwam er een koppeltje de winkel 

binnengewandeld, tamelijk normaal zou je 

zeggen. Maar niets is wat het lijkt dat het is 

vandaag. Er scheen een vreemde groene 

diamant boven hun hoofden, alien groen! 

Wat voor rare wezens kwamen er nog 

vroeg de redactie, maar ze kon moeilijk uit 

haar woorden geraken vanwege de schrik, 

daarom citeren we. “Criminelen, boeven, 

schurken!!! Overvallers, maar ze waren 

niet geïnteresseerd in de inhoud van mijn 

kassa. Ze wilden enkel en alleen….” 

De redactie merkte dat het een emotioneel 

verhaal werd en vroeg vervolgens naar de 

volgende opmerkelijke gasten. Er kwamen 

allemaal rode vogels als stuiterballen de 

winkel in, zoiets heb ik in mijn hele leven 

nog nooit gezien, zelfs niet op de 

Playstation van mijn kleinkinderen. “Wat 

deden de vogels dan” vroeg de redactie. 

Gemma antwoordt “Ze kwamen niks stelen 

hoor, maar ze werden opeens tegen de rek-

ken van de conserven afdeling gekatapul-

teerd. Gewoon een drama in de Nettora-

ma!” De redactie heeft de chaos in de win-

kel kunnen inzien, maar uit respect voor 

Pim de vakkenvuller die het moet gaan 

opruimen tonen we u deze beelden niet. 

Samengevat, we weten dus na vandaag dat 

er een invasie heeft plaatsgevonden van 

gamende snelheidsmaniakken in het nor-

maal zo rustige Didam. Dit verhaal wordt 

zeker vervolgd de komende dagen…. 

Kampkrant 
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Klein nieuws 

Sappige roddels, weetjes en nieuw-

tjes, altijd heet van de naald! 

Wist je dat... 

 Tim van der Peet “Croky, croky, croky regenton” roept in 

zijn slaap? 

 Wessel den Ouden elk scheldwoord door croky vervangt? 

 Tim van der Peet een mes door zijn telefoon heeft gesto-

ken en deze toen ontplofte? 

 Ikki en Baloe 2 keer achter elkaar samen heen en weer 

lopen? 

 The A-Team eigenlijk een schuilnaam voor de AA is? 

 Koen de R/S irritant vindt? 

 Wessel den Ouden heel, maar dan ook heel erg van kaas 

houdt? 

Vraag en aanbod 

Gevraagd: Wie heeft mijn sjor touwen gepikt? Nu moe-

ten wij de poort helemaal van sisaltouw knopen? Graag 

willen wij dit terug, het mag anoniem worden afgegeven 

bij de Kampredactie 

Xx de jubileumcommissie 

Gevraagd: Wc papier  voor  de verkenners. Graag afle-

veren bij Luuk 

Gevraagd:  Een doosje bougies vonkjes en een glasmag-

neet. Graag afleveren bij Koens slaapzak. 

Aangeboden: Een doos zeebanket, af te halen bij Ange-

la 

Aangeboden: Een gedragen onderbroek, gratis af te 

halen in slaapzak van Dion.. 

Aangeboden: Af te halen bij de verkenners: zadelpijne 

rauwe hammen.  

Gevraagd: Een elektr ische fiets, te bezorgen bij Maar -

tje Hulzinga 

Gevraagd: Een knuffelbeer  voor  Jeffry de Graaf 

 

Invasie van vreemde wezens in Didam! 

Stiltegebied 
Didam pag. 2 
 

Mario kleurplaat 
pag. 2 
 

Groeten uit Zuid
-Frankrijk pag. 2 
 

Citaat van de dag 

“Beste meneer/mevrouw 

van Landal, mogen wij 

onze spaghetti bij u ko-

ken?” 

 

De fietsende R/S’ers 

Eén van de verdachte voertuigen in kwestie (2e rijstrook van rechts) 
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Kinderpagina 

Montbrun-les-Bains— Net nu ongeveer de gehele Wad-

dinxveense jeugd is afgezakt naar Didam heeft het be-

stuurs-duo Angela en Angela (AA) van Scouting Sint Vic-

tor besloten om van dit fantastische moment gebruik te 

maken om naar Zuid-Frankrijk te trekken. 

In tegenstelling tot de jongere generatie is het verblijf van 

de dames van alle gemakken voorzien; verwarming, sani-

tair en zelfs satelliet tv om hun favoriete zender SBS6 niet 

te hoeven missen. 

Het duo kreeg de eer om namens Scouting Sint Victor het 

nieuwste online concept testen; laat een caravan op locatie 

bezorgen (LECOLB). Zo hoef je namelijk geen eigen cara-

van te bezitten om hier van te kunnen genieten, sterker nog 

een auto, laat staan een trekhaak, dit heb je allemaal niet 

nodig.  

Als dit een succes blijkt overweegt Scouting Sint Victor 

om dit concept voortaan toe te passen op al haar kampen, 

hierover zal mogelijk tijdens het AB in november worden 

gestemd. Meer op Lecolb.nl 

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 

Tips, klachten, opmerkingen 

Kampredactie@scoutingsintvictor.nl 

Jubileum.scoutingsintvictor.nl 

Weerbericht 
 

 

 

 

 

Het weer voor zaterdag 9 juli 2016 

door Davy 

Aankomend weekend wordt qua 
temperatuur een lekkere zomerdag 
in Didam (26 graden). Echter wor-
den er wel veel wolken verwacht 
met hier en daar een spatje regen. 

Op de zaterdag krijgen we in de 

ochtend bewolking met lichte re-

gen of motregen, de middag zal 

bewolkt maar droog worden maar 

we gaan wel glimpen van de zon 

zien. In de nacht zijn de sterren ook 

weer verstopt achter de wolken 

maar blijft het wederom droog. 

 

Groeten vanuit Zuid-

Frankrijk 

Didam—Vanwege aanhoudende rechtszaken over geluidsoverlast heeft de 

gemeente Didam beslist om heel haar grondgebied uit te laten roepen tot stilte-

gebied. Vanaf heden is het verboden om muziek te draaien in het openbaar, de 

enige uitzondering hierop is bij een begrafenis. Ook moeten de monden van 

alle personen onder de 18 jaar verplicht worden afgeplakt wanneer zij zich 

binnen de bebouwde kom bevinden. Buiten de bebouwde kom volstaan twee 

knijpers ook. 

Zoals de stiltecoupes bij de NS zijn er altijd mensen die graag hun oorvliezen 

willen opblazen door te luide muziek te laten knallen door hun koptelefoon. 

Ook hier heeft de gemeente iets op gevonden, het is voortaan verplicht om 

twee halve bananen in je oren te doen bij het gebruik van een koptelefoon. 

Nederland zou Nederland niet zijn als er op deze regel geen uitzonderingen 

bestaan. Een opmerkelijke uitzondering hierop is dat het toegestaan is om in 

het openbaar (schreeuwend!) ruzie te maken. Experten verwachten een toene-

mend aantal burenruzies binnen de normaal zo rustige Achterhoekse gemeen-

te. 

Stiltegebied in heel Didam 
Cijfer van de dag 

Dit kamp voor 4,444444% uit 

Tim bestaat? En dit 5 jaar 

geleden nog 5,7% was? 

Dit is een daling van maar 

liefst  22,03%! 

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! 

Wil je graag verkleed op de foto? Dat 

kan ook! Je bent vanaf zondag 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 

Het nederige stulpje van  het duo 

Kleurplaat 


