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Terschelling tekent��.. 
                Het Hattemthema 

Oeiiioeiiijoejj 
 
Sandcor castle staat Schots en Scheef! 
Letterlijk! Hoe moet dat nu verder? Zit 
Lassie echt daarbinnen? Dat is behoorlijk 
heldhaftig en ze is nog niet eens de baas 
(bazin) van Hattemmoor!!! Maar ze gedraagt  
zich al wel zo,  blijkbaar.  
Die Zac Doodle die heeft gelukkig veel 
vrienden gemaakt tijdens zijn reizen. Het is niet 
minder dan geweldig dat jullie in zulke grote 
getale vandaag naar Hattemoor gekomen. 

Weerverwachting deze week 
Als je in het bos loopt en je wordt nat….Dan is de kans groot dat het regent. 
Als het lijkt alsof er iemand staat te blazen….Dan waait het waarschijnlijk. 
Wanneer je in een t-Shirt loopt en het snikheet heb, Dan schijnt de zon hard. 
Als er buiten geen licht is... kruip dan terug je tent in, het is nacht. 

Rampzalige toestand 
 
Hattemmoor is in rep en roer. 
Er is een verwarde man 
aangetroffen in het bos van 
Hattemmoor. Gelukkig is de 
man gevonden en hebben ze 
hem terug gebracht naar zijn 
kasteel. Later bleek het om 
Duncan McMuffin te gaan. 
Zijn kasteel is helemaal stuk. 
Hij wil proberen dit weer op te 
gaan bouwen. Helaas heeft hij 
twee linkerhanden. 



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     
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oooook dit jaar kun je familie 
en vrienden weer blij 
maken met een kaartje 
met daarop de 
hoofrolspelers van de film 

en het toneel. oooop de klok 
onder de brievenbus 
staat een tijd. De 
eerstvolgende keer dat 
het zo laat is, kun je 
weer zo’ n kaartje 

kopen. DDDDe postzegels 
kun je ook daar kopen. 

 

Zac Doodle’s Dagobert Ducks 
actie. 
Zac wil graag zwemmen. Niet in geld, 
(zoals D. Duck) maar in doppen. 
HUH??  
Ja doppen. Plastic doppen. 
Waarom? Geen idée. Maar als 
jullie nu helpen verzamelen dan 
kunnen we aan het einde van de 
week vragen of hij ons dat wil 
vertellen en we willen natuurlijk de 
rechten op de exclusieve foto’s van 
Zac Doodle in zwembroek en zonder 
kilt.  
 
Misschien heeft hij wel 
een geruite zwembroek. 

Wist je dat.. 
• Schotland heeft naast Hattemmoor    
 nog 3000 kastelen 
• Onder een kilt draag je geen onderbroek 
• In Hattemmoor zijn 38 clans en in totaal 
255 kinderen 

• Leidy Jansen en Adri Romijn zijn al 25 
jaar werkzaam bij Nationaal kamp Hattem 

• Whisky is een echte Schotse drank 
• Het monster van Lochness komt uit 
Schotland 

• In Schotland is alles schots en scheef 
• Zweinstein is een Schotse school 
  

Waarschuwing!! 
Loslopend wild 
 
In en rond Hattemmoor lo-
pen de McEvil sisters Eve-
lyn en Edna rond. De zus-
ters zijn te herkennen aan 
hun gemene lach en lopen 
stampend door het bos.  


