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TERNEUZEN had een vooruitziende blik. 
Tijdens de Cyberquest voelden zij op 
hu Zeeuwse Klompen aan dat het 
verdwijnen van de muzieknoot op de 
banier wel eens voor een flinke 
uitdaging kon gaan zorgen.  
Omdat De clans uit terneuzen gevoel 
voor humor hebben, tekende zij dit 
verbodsbord. 

 

 

  

????????????????MopjeMopjeMopjeMopje     
....Gisterenavond gingen twee mentrixen uit Wemeldinge naar het toiletGisterenavond gingen twee mentrixen uit Wemeldinge naar het toiletGisterenavond gingen twee mentrixen uit Wemeldinge naar het toiletGisterenavond gingen twee mentrixen uit Wemeldinge naar het toilet  De een  De een  De een  De een 

liet haar Iliet haar Iliet haar Iliet haar I---- .... .... ,,,,Phone in de wc vallenPhone in de wc vallenPhone in de wc vallenPhone in de wc vallen  Dat is niet zo leuk Dat is niet zo leuk Dat is niet zo leuk Dat is niet zo leuk  Wat wel leuk is Wat wel leuk is Wat wel leuk is Wat wel leuk is  is  is  is  is 
::::dat de andere mentrix toen zeidat de andere mentrix toen zeidat de andere mentrix toen zeidat de andere mentrix toen zei  nu heb je een I nu heb je een I nu heb je een I nu heb je een I---- ....PotPotPotPot         

    

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA    
    

,,,,De telefoon heeft een nachtje in een bak met rijst geslapenDe telefoon heeft een nachtje in een bak met rijst geslapenDe telefoon heeft een nachtje in een bak met rijst geslapenDe telefoon heeft een nachtje in een bak met rijst geslapen  om het  om het  om het  om het 

....vocht op te nemenvocht op te nemenvocht op te nemenvocht op te nemen  De redactie van  De redactie van  De redactie van  De redactie van TheTheTheThe    ScotsmanScotsmanScotsmanScotsman    
hoort graag of de Ihoort graag of de Ihoort graag of de Ihoort graag of de I---- ....pot het weer doetpot het weer doetpot het weer doetpot het weer doet     
    



Lemmer Lemmer Lemmer Lemmer heeft tijdens 
de cyberquest deze 
doedelzak getekend. 
Volgens Zac Doodle 
lijkt hij een beetje 
op die van de 
Doedelzakspelers die 
woensdagavond de 
boel tijdens de markt 
zo gezellig maakten 
met hun muziek! 

 

Op dit moment lijkt het niet 
zo heel boeiend, maar over 

10 jaar, wanneer je 
terugdenkt aan het Kamp, 
dan vraag je je af hoe het 
geld waarmee je op de 
markt kon betalen er ook al 

weer uitzag. Daarom hebben 
wij de wisselkantoren om hun 
medewerking gevraagd en 
hebben zij ons een heuse 
STERLING gesponsord  


