Jaargang 33, maandag 26-8-2013

Balen, verzopen katjes. Drup.
De tweede dag begon met een
natte tocht naar de tent. Drup. De
miniminions waren niet
ontmoedigd door het weer en
kwamen weer vrolijk binnen
druppelen. Drup. Toen wij ze dan
ook vroegen of ze wilden
knutselen (binnen), zeiden ze dat
ze dat al aan het doen waren
(hutten bouwen). Drup. Dus ook
de lijding moest eraan geloven.
Drup.

gekomen waar de schatkaart
naartoe leidde, gingen we naar de
sportgymzaal. Droog. Helaas
konden we er niet met zijn allen
tegelijk in, dus de helft ging film
kijken (lijding ff droog en rust)
en de andere helft ging op weg.
Drup.

Om de sleutels voor de kluis te
fixen, moesten we levend
Vector die zat mooi droog, dus
kwartetten. Droog. Één kwartet
de groepslijding was blij toen we stond gelijk aan één sleutel.
daar even mochten gaan kijken.
Droog. Vals spelen niet
Drup. Er stond een mooie plant,
uitgesloten. Droog. Om even het
die we niet mochten fotograferen. gevoel te krijgen van hoe een
Drup. Of was het toch een kluis
minion leeft gingen we sporten.
omgeven met sloten? Drup. Ook Droog. We hebben hier onze
waren een aantal minions daar
minion skills geüpgrade en zijn
aan het werk, en er waren erg
erachter gekomen dat door die
mooie familieportretten. Drup.
brilletjes kijken voor de
Paars. Drup.
omstanders leuke beelden
opleverden. Droog.

Toen alle gevonden voorwerpen
uit Vectors kasteel bij elkaar
waren gelegd, was het duidelijk
dat we een schatkaart hadden.
Drup. Nadat we erachter zijn

Toen iedereen weer terug was en
de film gekeken hadden, konden
we nog heel even naar de hutten.
Drup. Tijdens de dagafsluiting
bleek dat sleutels verzamelen
toch wel erg moeilijk was. Drup.
Uiteindelijk hadden we er ook
niet genoeg. Drup. Hoe kan
Vector toch overal elke keer weer
op tijd aanwezig zijn? Drup.
Emmer loopt over. Blub.

Wist je dat…
- Je met een minionbril echt heel
weinig ziet…
- Nikki het een keer langer
overleefde…
- Walibi en Hans goed bezig
zijn…
- What happens on Kneuterkamp
gets on Facebook…
- Sandra op een bal zuigt…
- De lijding van Kneuterkamp
oud wordt…
- Niek een (ge)trouw(d)e hond
is…
- Andere mensen iets op het
lijstje mogen zetten…
- Ik het tenminste doe…
- Anneloes ook thuis poep heeft
gezien…
- Net als Deborah…
- Vector een geheime
(speel)kelder heeft…
- Dat Sanne van oranje in de
pubertijd zit…
- En Huub in de Huubertijd zit…
- Het aantal keer dat Jason (van
rood) drinken op de grond gooit
is 3. (alleen vandaag)…
- Walibi een megafoon nodig
heeft om verstaanbaar te zijn…
- Kneuterkamp vet is…
- Hij hier echt al minstens 7 jaar
om zeurt…
- Hij hier dit jaar niet eens om
heeft hoeven vragen…
- Dat hij het misschien wel
gevraagd heeft, maar dat
niemand het hoorde…
- Deborah een beperking heeft
(wel meerdere)…
- Jetske mannen met lang haar
onaantrekkelijk vindt…
Gezocht:
- Zwarte schoenen, maat 38, van
de Makro met een scheurtje…
Aangeboden:
- Blauwe schoenen, maat 42, van
de Makro met een scheurtje…

