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Profy Soapy 
vraagt zich het 
volgende af: 
 
 
Why is six afraid of 
seven? 
 
 
 

6666 
Because seven eight (*) nine 
 
 
 
* lees de mop hardop voor. (Die 
rare professor heeft toch 
oorkleppen op.) 

 

OOOOne(s) to Watch: ne(s) to Watch: ne(s) to Watch: ne(s) to Watch:     
    
WWWWinnaars innaars innaars innaars CCCCyberquest:yberquest:yberquest:yberquest:    

De De De De GGGGoudhakkertjes: oudhakkertjes: oudhakkertjes: oudhakkertjes: 283283283283 Points Points Points Points    

HHHHet gouden eiland: 256 pointset gouden eiland: 256 pointset gouden eiland: 256 pointset gouden eiland: 256 points    

GGGGolden olden olden olden hhhhattemson attemson attemson attemson rrrrangers: 249 pointsangers: 249 pointsangers: 249 pointsangers: 249 points    
    
    

Happy Birthday to:Happy Birthday to:Happy Birthday to:Happy Birthday to:    
 

Ons allemaal!! Want 

John Delver is vrij 

en dat is wel een 

feestje waard!!!! 

Na na na na: John Delver is weer vrij. Dat is 
superb!!!!! Sandy Glitter weet wel hoe ze haar 
zaken regelen moet. Ze heeft niet voor niets 
een goed lopende (...draaiende…) Saloon!!! 
 

Oppassen geblazen wanneer je bij haar een 
drankje bestelt, je weet niet of ze per 
ongeluk de verkeerde fles pakt met 24 uurs- 
slaapmiddel….. 
 

 

ZZZZZZZ 

 ZZZZZZ  

   zzzzzzz 

Go
ldsou
l is e
en o
liebo
l,  

Go
ldsou
l is e
en o
liebo
l, 

na n
a na
 na, 
Ja, w
ij gaa
n vo
or go
ud. 



Glamour & Glitter:Glamour & Glitter:Glamour & Glitter:Glamour & Glitter:    
Anonieme inzending:    
Weet je als je het warm hebt dan zweet je. 

 

Mop:Mop:Mop:Mop: In het rode huis woont een rode man 

In het blauwe huis, woont een blauwe man 
In het groene huis woont een groene man 
In het paarse huis woont een paarse man 
Wie woont er in het witte huis? 
 
Groetjes Lars Donze uit Terneuzen Oude 
Vaart Obama 

Terneuzen tekent��.. 
 

 Hattemson City 

ItItItIt’ s raining cats and s raining cats and s raining cats and s raining cats and 
dogs.  dogs.  dogs.  dogs.      
HUH?? Nee johHUH?? Nee johHUH?? Nee johHUH?? Nee joh…    
Gelukkig is het niet met Gelukkig is het niet met Gelukkig is het niet met Gelukkig is het niet met 
bakken uit de hemel bakken uit de hemel bakken uit de hemel bakken uit de hemel 
gekomen. gekomen. gekomen. gekomen.     
    

    

Sir Goldsoul en niet major Goldsoul. 
Professor Zeep noemt hem Zeur Goldsoul. 
Dat klopt ook wel. Hij zeurt nogal veel. 
Misschien is S.I.R. een afkorting van het 
een of het ander. Bijvoorbeeld van: 
Simpel Is Raar of: Super irritant (en) 
Raar.  
  Wat denken jullie?? 

Vanavond is er veel te doen: 

een kookwedstrijd, een 

Kampgast en daarna wordt er 

vast 

hier of daar een feestje 

gegeven. Of een karaoke in de 

Saloon. Of een 

Festival…. 
 

Pffff, eerst  

 

maar even ontbijten... 


