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

Dayna Martina en  

 

  Daniel Wieczorek  

Jeeeeee, joepie, (t) jonge, (t)jonge, (t)jonge: John Delver is 
het nieuwe hoofd van de Mounties. En de zeperige, zweverige, 

zingende en soms een beetje zanikende professer ZEEP is 
eigenlijk wel een beetje lief.  
 

Eind goed, al goed!!! 
 
 
De avonturiers die John het beste hebben geholpen (aan het 
puntenaantal te zien dan) zijn de Yukon Golddiggers, groep 24 uit 
Wemeldinge met 256 punten. 
 
Daarna komen met 254 punten, uit Terneuzen, de Golden 
Milka’s, groepje 10.  
 
 
En direct daarna heeft John het meeste hulp gehad van de Gouden 
Houweeltjes (groep 30) uit Kampereiland. 
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Ik was aan het slapen en kwam in een 
droom terecht. Ik volgde een rendier in 
het bos en kwam een kudde rendieren 
tegen die zeiden: Schonghai. 
 
Groep 15. 



Glamour & Glitter:Glamour & Glitter:Glamour & Glitter:Glamour & Glitter:    
De Sandy Glitter is heel blij dat alles opgelost is en De Sandy Glitter is heel blij dat alles opgelost is en De Sandy Glitter is heel blij dat alles opgelost is en De Sandy Glitter is heel blij dat alles opgelost is en 
dat haar saloon nu een rustiger plek geworden is. dat haar saloon nu een rustiger plek geworden is. dat haar saloon nu een rustiger plek geworden is. dat haar saloon nu een rustiger plek geworden is. 
Ze geeft alle kinderen en meesters een dikke Ze geeft alle kinderen en meesters een dikke Ze geeft alle kinderen en meesters een dikke Ze geeft alle kinderen en meesters een dikke 
kus en zegt daaaaaagggkus en zegt daaaaaagggkus en zegt daaaaaagggkus en zegt daaaaaaggg    
    

    

                Hattemson CityHattemson CityHattemson CityHattemson City    
            Nationaal Kamp HattemNationaal Kamp HattemNationaal Kamp HattemNationaal Kamp Hattem    

                Het allerbeste kamp!    Het allerbeste kamp!    Het allerbeste kamp!    Het allerbeste kamp!        
                
    
    
nr.  16 Nieuwegeinnr.  16 Nieuwegeinnr.  16 Nieuwegeinnr.  16 Nieuwegein    
            Nathalia (10 jaar)Nathalia (10 jaar)Nathalia (10 jaar)Nathalia (10 jaar)    

 

Mop Mop Mop Mop (raadsel) 

 

Wat is Wat is Wat is Wat is bruin en klimtklimtklimtklimt langs je been omhoog? omhoog? omhoog? omhoog?     

    

Groetjes Lars Groetjes Lars Groetjes Lars Groetjes Lars     

Een drol 

met 

  

heimwee 

Alles nog eens rustig nalezen? 
 
Www.nationaalkamp.nl 


