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De macevils, of met andere woorden, de 
niet zo heel knAPPE TWEELINGZUSJES DIE, 
ALS JE HEEL EERLIJK BENT, ZELF HELEMAAL 
NIET LEKKER RUIKEN. Wat dan zo gek is, is 
dat zij zeggen dat wij naar stinkzwammen 
stinken. Puh!! Ze stinken zelf en heus naar 
iets ergers naar stinkzwammen. De 
redactie vindt dat ze een beetje naar 
heksen ruiken. Die zichzelf elke dag wassen 
in een of ander raar heksensoepje. 
 

 

Hoge noot 
Zac Doodle is dankzij de Mc 
Evil sisters zijn stem verloren. 
Alle Clans hebben gister in 
het bos gezocht naar 
muzieknoten om de stem van 
Zac weer terug te krijgen. 
Want Zac klinkt toch het 
beste als hij zijn eigen stem 
heeft. Die dierengeluiden die 
hij maakte na de onduidelijke 
middeltjes die hij van Duncan 
krijgt, zijn eigenlijke alleen leuk 
in de dierentuin. Dus het is 
fijn dat het gedoe’tje met die 
muzieknoot opgelost is. 
 



VVVVandaag was er markt. Tijdens die 
markt is in 1 uur en drie kwartier 
125 kilo friet gegeten, zijn 70 
pannenkoeken gebakken en 500 
stokjes sate gegeten. Daar zijn alle 
clans zo van gegroeid dat ze een 
stukje ouder leken, meer rimpels 
hebben gekregen en een beetje 
dikker zijn geworden. DDDDat hoorde 
een oplettende journalist in ieder 
geval zeggen. LLLLater bleek dat dit 
de ouders van de leden van de 
clans waren.  
AAAAls dit niet zo was geweest, was 
het geen ramp. WWWWaarom niet? NNNNou 
omdat het morgen sportdag is en 
alle clans zich daar weer fit kunnen 
trainen met allerlei Schotse Highland 
Games.  
 
HHHHet wordt mooi weer, dus vergeet 
je veldvles en je zonnebrandcreme 
niet mee te nemen. 
 

 

Lemmer laat van zich horen. Niet 
alleen zijn zij in het Amfitheather 
heel luid en duidelijk aanwezig, ook bij 
het samenstellen van de juiste clans 
voor topprestaties heeft Lemmer haar 
aanwezigheid niet onder stoelen of 
banken gestoken. Een van de 
opdrachten van de Cyberquest heeft 
deze mooie doedelzaktekening opgeleverd.  


