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Lemmer was niet te houden
tijdens de cyberquest. Deze prachtige
banier is ook van Friese afkomst.
Echt Vakwerk kun je natuurlijk direct
herkennen.

uit

naar

de Roos. En wij gaan weer
huis. Weg uit
Lenny zegt: see you bye en zwaai zwaai. De Schot is nu
Schotland met Lassie op de troon en vrede in het land. (Deze tekst lijkt een beetje op die van het Kamplied,
maar dat komt ook omdat het klopt wat we de hele week gezongen hebben.)
Met het wisselschild is naar huis: de

Vosserschool uit Terschelling, gewonnen door groepje nr. 36 de

Mc Berrys!!!!
Het ornament; de prijs voor het mooiste Kampement en de mooiste kleding mag dit jaar een heel jaar
mooi zijn

op de Boemerang in Mookhoek.

Verder zijn we natuurlijk allemaal WINNAARS. Alle clans! worden superheelveel bedankt voor het komen (en ook
fijn dat ze weer gaan, zegt ZAC Doodle)

Helaas, maar toch
eigenlijk niet echt
jammer. Onze eigen
huisfotografe,
mevrouw Leidy
Jansen, is inmiddels
een professional als
het gaat om
Kampfoto’s. De door
haar gemaakte foto’s
kun je op de website
bekijken.
Leuk om te weten is dat Leidy al 25 jaar
meedoet aan het Nationaal Kamp Hattem. Eerst
als mentrix van Nijmegen en daarna als staflid.
Wellicht is zij in te huren voor feesten en
partijen. Eventuele verzoekjes aub indienen bij de
redactie van de

Zac Doodle’
Een

The Scotsman.

s humor:

Schot komt met een octopus bij een
clan aan en zegt: Ik wed om 10 euro dat
deze octopus ieder instrument kan
bespelen.
De Clan geeft de octopus een mandoline.
De octopus begint meteen te spelen. De
Schot krijgt zijn geld en gaat naar de
volgende Clan. Daartegen zegt hij
hetzelfde::
Ik wed om 10 euro dat deze octopus
ieder instrument kan bespelen.
Ze geven hem een trompet. De octopus
bekijkt de trompet en speelt een
serenade. Alweer krijgt de Schot zijn
geld.
Een van de clanleden tovert een
doedelzak tevoorschijn. Hij geeft die aan
de Schot en zegt: Ik wed om 30 euro dat
het hem niet lukt.
De Schot geeft de doedelzak aan de
octopus en kijkt toe hoe deze het
instrument van alle kanten bekijkt. Wel,
zegt de Schot,: ’ Ga je nu nog spelen of
wat?’
Even geduld, zegt de octopus: eerst
even de pyjama uittrekken.

The Mc Wolves uit Terneuzen
hebben bovenstaande tekening
van Zac Doodle gemaakt.
Althans, dat denkt de redactie
van de krant omdat de
afbeelding zo goed lijkt dat er
eigenlijk geen twijfel over
mogelijk is. Toch???
Wie Zac Doodle nog eens
tegenkomt, tijdens een van zijn
toekomstige reizen, moet het
hem zeker vragen.

