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Er zijn geen verschillen Er is maar een verschil: 
De mol is een mol en Jochem van Gelderlandis dat niet. 

Hahahahahahahahahahaha.... 

misschien, ja heel misschien, krijgen misschien, ja heel misschien, krijgen misschien, ja heel misschien, krijgen misschien, ja heel misschien, krijgen 
we een drupje regen voor de we een drupje regen voor de we een drupje regen voor de we een drupje regen voor de 
hoognodige verkoeling.hoognodige verkoeling.hoognodige verkoeling.hoognodige verkoeling.    
    
Weet je wat eigenlijk gek is? Dat er Weet je wat eigenlijk gek is? Dat er Weet je wat eigenlijk gek is? Dat er Weet je wat eigenlijk gek is? Dat er 
wel een lied in de bundel staat over wel een lied in de bundel staat over wel een lied in de bundel staat over wel een lied in de bundel staat over 

regen en dat we dat toch vooral niet regen en dat we dat toch vooral niet regen en dat we dat toch vooral niet regen en dat we dat toch vooral niet 
als hinderlijk moeten ervaren.als hinderlijk moeten ervaren.als hinderlijk moeten ervaren.als hinderlijk moeten ervaren.    
    
Maar wat nou als je niet zo van heel Maar wat nou als je niet zo van heel Maar wat nou als je niet zo van heel Maar wat nou als je niet zo van heel 
warm weer houdt, (zoals de redactie warm weer houdt, (zoals de redactie warm weer houdt, (zoals de redactie warm weer houdt, (zoals de redactie 
van deze krant). Mag er dan ook een van deze krant). Mag er dan ook een van deze krant). Mag er dan ook een van deze krant). Mag er dan ook een 
liedje komen over als je het heel liedje komen over als je het heel liedje komen over als je het heel liedje komen over als je het heel 
warm hebt en het allerliefst nou warm hebt en het allerliefst nou warm hebt en het allerliefst nou warm hebt en het allerliefst nou 

eigenlijk eens die meegebrachte eigenlijk eens die meegebrachte eigenlijk eens die meegebrachte eigenlijk eens die meegebrachte 
regenjas wilt aantrekken, inclusief regenjas wilt aantrekken, inclusief regenjas wilt aantrekken, inclusief regenjas wilt aantrekken, inclusief 
kekke kaplaarzen..kekke kaplaarzen..kekke kaplaarzen..kekke kaplaarzen..    
    

Door al die molshopen lukte het de 
postbode niet zo goed om gisteren 
tijdig de verjaardagen aan de 
redactie van het MollenMagazine 
door te geven. 
En beter laat dan nooit, zo 

dachten wij. 
 

Daarom willen wij de volgende 
Kampgangers alsnog hartelijk 
feliciteren. 

 

Edwin Eerkers (leeftijd onbekend) 
en Romeo Nieuwenhuijse (elf jaar 
geworden). 
 

Hiep hiep hoera voor de jarigen! 

de deelnemers uit Lemmer hebben voor de Cyberquest wel een 
hele passende molshoop met mol getekend.  

 



 

Er lopen een paar mollen onder de grond. 
Zegt er eentje: "Woef, Woef" Vraagt de ander 
verbaasd: "Wat doe jij nu?" Zegt de eerste 
mol: "Ik studeer vreemde talen!" 

Zo ziet het bos er Zo ziet het bos er Zo ziet het bos er Zo ziet het bos er 

nu ongeveer uit, nu ongeveer uit, nu ongeveer uit, nu ongeveer uit, 

nadat nadat nadat nadat 

gisterenmiddag alle gisterenmiddag alle gisterenmiddag alle gisterenmiddag alle 
tenten zijn opgezet tenten zijn opgezet tenten zijn opgezet tenten zijn opgezet 

en alle en alle en alle en alle 

Kampementen Kampementen Kampementen Kampementen 
voorzien zijn van voorzien zijn van voorzien zijn van voorzien zijn van 

prachtige prachtige prachtige prachtige 
versieringen. versieringen. versieringen. versieringen.     

Deze tekening is 
gemaakt door kinderen 
uit Lemmer. Mooi he!!! 


