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In de cyberquest zat een 

opdracht om een tekening 

te maken van Molecaten.  

De redactie vindt deze 

tekening zo goed gelukt, 

dat hij in het 

MollenMagazine 

geplaatst is. 

Heey jij! Ja jij daar! Psssst! Wil je ook met je naam in Heey jij! Ja jij daar! Psssst! Wil je ook met je naam in Heey jij! Ja jij daar! Psssst! Wil je ook met je naam in Heey jij! Ja jij daar! Psssst! Wil je ook met je naam in 
het MollenMagazine? het MollenMagazine? het MollenMagazine? het MollenMagazine?     
    
Dan kun je een ‘stukje’ schrijven voor deze krant en op de Stoep in de Dan kun je een ‘stukje’ schrijven voor deze krant en op de Stoep in de Dan kun je een ‘stukje’ schrijven voor deze krant en op de Stoep in de Dan kun je een ‘stukje’ schrijven voor deze krant en op de Stoep in de 
brievenbus doen. Niet in de rode brievenbus, want daar kun je de brievenbus doen. Niet in de rode brievenbus, want daar kun je de brievenbus doen. Niet in de rode brievenbus, want daar kun je de brievenbus doen. Niet in de rode brievenbus, want daar kun je de 
kaarten en brieven enzo voor het thuisfront in doen. (Die worden dan kaarten en brieven enzo voor het thuisfront in doen. (Die worden dan kaarten en brieven enzo voor het thuisfront in doen. (Die worden dan kaarten en brieven enzo voor het thuisfront in doen. (Die worden dan 

door een heuse postbode bij pa en ma of opa en oma bezorgd. Er staat door een heuse postbode bij pa en ma of opa en oma bezorgd. Er staat door een heuse postbode bij pa en ma of opa en oma bezorgd. Er staat door een heuse postbode bij pa en ma of opa en oma bezorgd. Er staat 
nog een brievenbus op de Stoep. Op deze brievenbus staat ‘Kampkrant’. nog een brievenbus op de Stoep. Op deze brievenbus staat ‘Kampkrant’. nog een brievenbus op de Stoep. Op deze brievenbus staat ‘Kampkrant’. nog een brievenbus op de Stoep. Op deze brievenbus staat ‘Kampkrant’. 
Die moet je hebben. Hebbie ‘m?Die moet je hebben. Hebbie ‘m?Die moet je hebben. Hebbie ‘m?Die moet je hebben. Hebbie ‘m?    

Melige Mollen mogen misschien morgen machtig 
mooi en moe matig makke mollen minimaliseren. 



 

Jochem van Gelder(land) en de mol zie je Jochem van Gelder(land) en de mol zie je Jochem van Gelder(land) en de mol zie je Jochem van Gelder(land) en de mol zie je 

hierboven afgebeeld staan. Zie jij de hierboven afgebeeld staan. Zie jij de hierboven afgebeeld staan. Zie jij de hierboven afgebeeld staan. Zie jij de 

verschillen? verschillen? verschillen? verschillen?     
 

Morgen komen de antwoorden in de krant. 

Als je naar een beetje naar links 
kijkt, zie je een mol. Deze mol 
vraagt zich af wat voor weer het 
gaat worden. Misschien dat het 
weerbericht morgen wel bekend is 
en in het MollenMagazine 
gepubliceerd wordt. 


