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MaandagMaandagMaandagMaandag    

16 juni 189816 juni 189816 juni 189816 juni 1898    

John Delver John Delver John Delver John Delver heeft hier, zoals jullie in de film al zagen, 1 heeft hier, zoals jullie in de film al zagen, 1 heeft hier, zoals jullie in de film al zagen, 1 heeft hier, zoals jullie in de film al zagen, 1 
nachtje geslapen, hier in Hattemson city (voordat hij in the nachtje geslapen, hier in Hattemson city (voordat hij in the nachtje geslapen, hier in Hattemson city (voordat hij in the nachtje geslapen, hier in Hattemson city (voordat hij in the 
jail gezet werd) jail gezet werd) jail gezet werd) jail gezet werd) ‘ s nachts is het hier pitchblack. Dat s nachts is het hier pitchblack. Dat s nachts is het hier pitchblack. Dat s nachts is het hier pitchblack. Dat 
betekent dat het pikkedonker is. Dus zaklamp mee wanneer betekent dat het pikkedonker is. Dus zaklamp mee wanneer betekent dat het pikkedonker is. Dus zaklamp mee wanneer betekent dat het pikkedonker is. Dus zaklamp mee wanneer 
je je je je ‘ s nachts naar de w.c. moet s nachts naar de w.c. moet s nachts naar de w.c. moet s nachts naar de w.c. moet     
    

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

Brigitte Caufriez,  
 David Koers en  

  Rosalie van Dijke  

 

Terschelling tekent��.. 
 

 Hattemson City 

Oooww, 

auuwww…..  

Ik zit hier 

maar te 

wachten op 
goudzoekers, op 
goud, maar 
vooral op hulp. 
 

 

Help... 

Lost & FoundLost & FoundLost & FoundLost & Found    
 
Als je verloren voorwerpen vindt, 
breng ze dan bij mevrouw Adri mevrouw Adri mevrouw Adri mevrouw Adri 
(van het Amfitheater). Als je iets 
kwijt bent, vraag aan dan aan 
mevrouw Adri! 
 

Of….. Of….. Of….. Of….. kijk even in de krat op het 

podium (wanneer je daar bent om 
te zingen en zo…. 



Glamour & Glitter:Glamour & Glitter:Glamour & Glitter:Glamour & Glitter:    
    

Yesterday, Yesterday, Yesterday, Yesterday, toen waren jullie there nog not, not, not, not, 

maar toch waren wij wel happy! Because 

Gerda was jarig! Gerda is meestal in en 
aroundaroundaroundaround the kitchen te vinden. So go So go So go So go haar 

feliciteren! 

OOOOne(s) to Watch: ne(s) to Watch: ne(s) to Watch: ne(s) to Watch:     
    
WWWWelke groepjes vallen op? elke groepjes vallen op? elke groepjes vallen op? elke groepjes vallen op? MMMMet et et et 
hun naam, hun goudvoorraad of hun naam, hun goudvoorraad of hun naam, hun goudvoorraad of hun naam, hun goudvoorraad of 
omdat ze zo mooi zingen? omdat ze zo mooi zingen? omdat ze zo mooi zingen? omdat ze zo mooi zingen? NNNNou? ou? ou? ou? 

WWWWie? ie? ie? ie? LLLLet us know!!et us know!!et us know!!et us know!!    
    
    

Jouw naam in de 
Kampkrant? Op de stoep 
staat een brievenbus. Daar 
mag je jouw stukje, tekening, 
mop of andere geschreven 
stukjes in doen. Dan komt 
het in de  

Hattemson     

 Herald 

 

 
Op de Stoep is een brievenbus om kaartjes te posten. Die kaartjes kun je 
kopen op de Stoep. 
 
 
When? Tuesday (morgen) kun je daar je goud uitgeven.  
 
Goldsoul krijgt geen percentage van de opbrengst. 

Water!!!! Water!!!! Water!!!! Water!!!!     
    
Vergeet je niet Vergeet je niet Vergeet je niet Vergeet je niet 
genoeg ervan te genoeg ervan te genoeg ervan te genoeg ervan te 
drinken als het warm drinken als het warm drinken als het warm drinken als het warm 
is!!is!!is!!is!!    
    
Vergeet je niet je Vergeet je niet je Vergeet je niet je Vergeet je niet je 
(regen)jas aan te (regen)jas aan te (regen)jas aan te (regen)jas aan te 
doen als het niet zo doen als het niet zo doen als het niet zo doen als het niet zo 
warm is (of regentwarm is (of regentwarm is (of regentwarm is (of regent…))))    


