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THE DAILY SWALM 

IBF rekruteert 
Swalmen 11-07-2011 
Gisteren heeft commissaris Felix Lighter bekend gemaakt dat hij nieuwe rekruten heeft weten te 
werven voor het IBF. Ondanks dat critici zeggen dat deze nieuwe rekruten aan de jonge kant zijn, zegt 
Lighter: ‘’ Juist omdat ze nog jong zijn, zijn ze zeker niet om te kopen, iets wat in deze zaak van 
belang is.’’  
Gelijk kunnen wij ook melden dat deze bijzondere gloednieuwe rekruten al meteen een grote 
doorbraak hebben gemaakt. De commissaris wil hier nog niet meer over loslaten. Vanuit een 
anonieme bron kunnen wij melden dat het hier om een koffer zou gaan met diverse bewijsstukken in 
de zaak tegen Don Vito. De commissaris heeft hier geen verder commentaar op. 
Sjaak Bonenstaak 

Wist u dat: 
- Ties naar Swalmen is gebracht in een inzittende auto? 
- Een inzittende auto, een auto is waar je in kunt zitten? 
- Roy graag over zijn buikje gestreeld wordt? 
- JJ’s reïncarnatie ontdekt is in de vorm van een kever? 
- Hutten tegenwoordig kelders hebben met villaparken? 
- Deze villaparken vol staan met jacuzzi’s? 
- Deze jacuzzi’s vol zitten met mooie meiden? 
- A.H. nu hamburgers verkoopt met korting ohohohohhhhh!? 
- In het bos vampiermuggen zitten? 
- Diezelfde muggen in hongerstaking zijn? 
- Peter helemaal vanuit Heythuysen naar Swalmen is gefietst!? 
- Hij hierdoor zijn tas was vergeten? 
- Ties dacht dat Danny en Maurice het zwembad doormidden gingen zagen met een luchtpompje? 
- De meiden in de jacuzzi geen prik weg lippenstift hadden en Ties daardoor geen kusje wilde op zijn 
muggenbult? 
- Frans niet mee wilden doen met The Voice Of Swalmen, en zich onderwater verstopt heeft? 
- Peter last heeft van chronische stink voeten? 
- Roy hoofdpijn heeft omdat hij de grap niet snapt? 
- Pim nat is omdat Maarten de grap OOK niet snapt? 
- Onze 2 Italiaanse chefs een geweldige maaltijd van tomatensoep uit blik en knaks hebben 
geserveerd? 
- Een van die 2 chefs (Marnix) een natte spijkerbroek heeft, en er ook maar één bij heeft? 

Tot Ooit! 
De Kempstef 

THE DAILY SWALM 

Nieuwe informatie bekend zaak Vito 
Swalmen 12-07-2011 
Commissaris Felix Lighter heeft gisteren laat bekend gemaakt dat de rekruten van het IBF een 
spoedcursus gevolgd hebben en dat zij glansrijk geslaagd zijn. Zij zijn nu volwaardig lid van de IBF. 
De huldiging vindt a.s. woensdag in kleine kring plaats. Tevens maakte lighter bekend dat er een 
doorbraak is in het onderzoek tegen Don Vito. Lighter heeft bevestigd dat er inderdaad een koffer is 
gevonden met gecodeerde stukken. Ook heeft hij bekend gemaakt de IBF niet zal rusten voordat de 
criminele organisatie van Don Vito is uitgeschakeld.  
Sjaak Bonenstaak 
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Wist u dat? 
- Lars snurkt als een dronken zeeman? 
- Robin en Ties hun harem verhandelen? 
- Guust nooit iets grappigs zegt en daarom nooit zijn naam hier vernoemd wordt? 
- De welpen jongens plat op de grond gaan bij elk mogelijk fluitsignaal? 
- Dylan al om 4.56 wilde opstaan? 
- Maurice hier niet mee kon lache? 
- Nick een stille genieter is? 
- Pim een chronische stink vinger heeft? 
- Guust veel te grote slippers aan had? 
- Alle leiding en kinderen een tweelingbroer hebben? 
- Wij vanmiddag voor het eerst rustig hebben kunnen eten? 
- De welpen jongens aan hun nieuwe hut begonnen zijn? 
- En deze ook weer afgebroken is door de meisjes? 
- Roy een oerwoud op zijn buik heeft? 
- Dylan graag handdoeken eet? 
- De kookstaf mee heeft gedaan aan mafiatego? 
- Dat al snel duidelijk werd dat het team van Michel eerlijk en goed speelde? 
- Sommige welpen met een knopenboek sneller leren dan de leiding? 
- Ties de big Apple heeft opgegeten? 
- Onze jongens zo populair zijn bij de meiden dat ze allemaal hun handtekening vragen? 
- De maaltijd van vissticks en aardappelpure met liefde werd klaargemaakt door de kookstaf? 
- Lars een hele pan pure heeft gegeten? 
- Carlo aan het paaldansen was in de tent? 
- Ties alle dames van de Axe reclame in zijn slaapzak heeft? 
- Ties denkt dat Diana jaloers is op deze dames? 

Solllyyyyyyyyyyyyyyy, 
Tot morgen, 
Janssie pansie kevertje 

THE DAILY SWALM 

Eerste arrestatie gemaakt na klopjacht 
Swalmen 13-07-2011 
De eerste arrestatie is verricht na een urenlange klopjacht door de Swalmse bossen. Rond de middag 
van maandag 12 juli jl. kreeg het IBF een anonieme tip dat er een spion verborgen zat rondom het 
hoofdkwartier. Het IBF trok er meteen op uit en met succes. Na urenlang speurwerk wist het IBF een 
lid van een criminele organisatie op te pakken.’’ We zijn heel blij met onze vangst. Ondanks dat het 
maar een kleine vis is. Na urenlang verhoor hebben we er niet veel uit weten te krijgen. Verdere 
informatie hou ik nog geheim i.v.m. lopend onderzoek. Wel kan ik melden dat het eerste bewijsstuk 
tegen Don Vito is gedecodeerd.’’ Vertelt Lighter. 
De Swalmse gemeenschap reageerde opgelucht op dit nieuws, maar is nog niet volledig 
gerustgesteld. 
Sjaak Bonenstaak 

Wist je dat….? 
- Dylan van al dat lopen een gebroken been krijgt? 
- Dat deze gelukkig na de tocht binnen 5 minuten weer genezen was? 
- Roy’s trainingsprogramma in de vorm van een paardenmolen gevonden is? 
- We in het bos rondjes lopen? 
- Robin last had van koude voeten vannacht? 
- Marnix jammer genoeg weer naar huis is? 
- Hij als afscheidscadeautje ‘’Solly’’ heeft achtergelaten? 
- Wij voor hem een bordje met zijn persoonlijkheidskleur (roze) hebben achtergelaten? 
- Hier in Swalmen de Italiaanse strondveervogel is gesignaleerd? 
- Maurice perse de sluitzin van de kampkrant wil typen? 
- Rondjes rennen in het zwembadje nog steeds leuk is? 
- Leden van de IBF eigenlijk genieten van leedvermaak? 
- Lars vannacht niet gesnurkt heeft? 



- Pim en Roy echter wel? 
- Iedereen zich vanochtend verslapen heeft? 
- Ruben thuis te weinig eten krijgt en hier dus 7 boterhamen op een dag eet? 
- Pim nog nooit een praatje met Felix Lighter heeft gemaakt? 
- Maurice en Michel nu al aan het koken zijn voor morgen avond? 
- Dit de laatste wist je datje van vandaag was? 

Tot morgen! 
Sjakkieballie 

THE DAILY SWALM 

Groot verlies IBF 
Swalmen 14-07-2011 
Een tragische dag voor allen die de misdaad bestrijden. Commissaris Felix Lighter is plotseling 
verdwenen. Er wordt voor het ergste gevreesd. Om toch nog een positieve draai aan deze 
verschrikkelijke dag te geven, ging de huldiging van gisteravond gewoon door. De gloednieuwe IBF 
leden hebben een erebadge mogen ontvangen voor hun prestaties tegen de misdaad. Felix zal trots 
op hun zijn.  
Sjaak Bonenstaak 

Wist u dat: 
- Iedereen moe was na het zwemmen? 
- Ties het heel interessant vond hoe een stelletje aan het zoenuhh was? 
- Diana; Ties en Sophie door elkaar haalt? 
- De kinderen vandaag zelf deels de wist u datjes bedacht hebben? 
- We vandaag 2 ninja’s hebben? 
- De welpen de koffer niet uit t ook verliezen? 
- Frans onze nieuwe quizmaster is? 
- De koffer ook gezwommen heeft? 
- Roy zei dat hij niet gesopt kon worden? 
- De meisjes hier alles aan deden om te bewijzen dat dit wel kon? 
- Maurice opeens verbazend veel energie heeft sinds hij een nieuw matje heeft? 
- Ruben het zwembad geïnspecteerd heeft op scherpe randjes? 
- Hij er ook gevonden heeft? 
- De leiding denkt dat Ruben koffie heeft gedronken vanavond? 
- Robin ging slapen toen Maurice zei dat de meiden in het villapark aan het wachten waren? 
- Tieske dit ook maar meteen deed? 
- Dylan rare bewegingen maakt in zijn slaap? 
- Guust zo kapotmoe was dat hij nu in zijn eigen bedje licht? 
- Maurice heel veel pijn heeft aan zijn linker middelvinger? 
- Dat Pim zijn stoeltje bijna in de fik stond? 
- Alle kindertjes die mini stroopwafeltjes lekker vonden? 
- Deze ook snel op waren? 
- Maarten Tjielp op bezoek had? 
- En weer meegestuurd heeft naar huis? Omdat hij bang was dat Maurice hem zou verbranden? 
- Danny een stinkvinger heeft? 

Groetjesssss en tot morgen! 
De sjakkie’s en de ballie’s 

THE DAILY SWALM 

Inval IBF hoofdkwartier 
Swalmen 15-07-2011 
Kennelijk wordt het een zekere maffiabaas heet onder de voeten. In de ochtend van donderdag 14 juli 
jl. werd er een brute inval gedaan op het hoofdkwartier van IBF. Wij hebben vernomen dat de 
gecodeerde bewijsstukken nog in handen van het IBF zijn. Later die avond zijn na een succesvolle 
undercover actie in het casino van Don Vito de laatste aanwijzingen gevonden. Een anonieme bron 



liet los dat het wel eens zou kunnen gaan over de verblijfplaats van de grote baas hemzelf. Een ding 
is zeker de IBF bereid zich voor op een grootscheepse actie. 
Sjaak Bonenstaak 

Wist u dat: 
- Er disco is geweest? 
- Roy heeft gedanst? 
- En Frans de robot dans doet? 
- En Robin Michael Jackson goed na kan doen? 
- Het regende onder de BBQ 
- En dat het koud buffet omviel? En Michel dit niet leuk vond? 
- De tent in puin lag? 
- Robin bang is voor meisjes? 
- Bepaalde meisjes totaal niet bang zijn voor Robin 
- Diana haar beurs aan het zoeken is? 
- Frans helemaal los ging bij de disco? 
- Maurice een wildplasser is? 
- Er een mooie roze stoel opgedoken is en dat die van Maurice is? 

Tot Sinas sjakkie’s slaap lekker in het Villapark! 

THE DAILY SWALM 

Extra Editie!!! Don Vito gepakt 
Swalmen 15-07-2011 
Een hele week intensief speurwerk heeft er vanmorgen toe geleid dat Don Vito a.k.a. The Godfather is 
opgepakt. Het team van IBF wist na het decoderen van de bewijsstukken de grote baas te vangen in 
zijn eigen schuilplaats. Don Vito ontkent iedere beschuldiging. Maar het bewijs is overweldigend. De 
bevolking van Swalmen is opgelucht. ‘’ Ik ben heel blij dat het IBF zo’n goed werk verricht hebben. Ik 
durfde de straat helemaal niet meer op. Mijn zoon deed de boodschappen en de hond liet zichzelf uit.’’ 
Verklaarde mevr. Petunia. Helaas is er nog steeds geen spoor van Felix Lighter. Hierdoor is Swalmen 
weer een mysterie rijker. 
Sjaak Bonenstaak 

Wist u dat? 
- Nick klop heeft gekregen van Juliette? 
- De leiding een hele leuke dag had vandaag? 
- Danny en Roy tussen de ballen geslapen hebben? 
- Ties geen ‘’lekkere wijven’’ gescoord heeft? 
- Wat die wel graag gewild had? 
- Wij een episch ballen gevecht hebben gehouden? 
- Roy aardbevingen veroorzaakt op het springkussen? 
- De leiding de kampherinneringen vergeten is? En deze de eerste maandag uitdeelt? 
- De leiding nog heeeeeeeeel veel op moet ruimen? 
- Dit het laatste wist u datje was van dit kamp? 

Tot volgend jaar! 
Sjakkieballie, Solly, Ich vaar dig dalik ein deuk in dien scheep!:) 
De Leiding! 
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