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Het weer: Naast het koude
briesje was er niks op aan te
smurfen.

Na de gebruikelijke
ochtendrituelen, was het tijd om
de langverwachte verkiezingsuitslag te onthullen. Dit bleek
een bijna unanieme uitslag te
zijn: Grote Smurfin. Om het leed
te verlichten kreeg Brilsmurf een
cadeau van Lolsmurf, wat een
knallend succes bleek te zijn.

Brilsmurf kon dit echter niet
waarderen. Dit bleek de druppel
die de emmer deed
oversmurfen. Brillie besloot het
dorp te verlaten om zijn geluk
elders te zoeken. De eerste
beslissing van Grote Smurfin was
dat de paddenstoelen uitgebreid
moesten worden met
schaduwrijke plekjes, waar dan
ook zeilen voor verstrekt
werden. Naast werken aan de
paddenstoelen had Knutselsmurf
een creatief alternatief
ochtendprogramma voorbereid.
Dit bleek vooral in de smaak te
vallen bij de paarse/groene
groepslijding.

Na de lunch en een niet zo als
Wat zullen de gevolgen hier van
afgesproken chaotische
worden……………..
plaspauze bleek Speurdersmurf
een spoor te hebben gevonden.
Wist je dat?
Groep voor groep vertrokken we
- Wout nog steeds een foto
al brillen zoekend, waarna we
van Cindy naast zijn bed
aankwamen in het Bonanzapark.
heeft?
Hier troffen we Brillie aan in een
- Een extern bedrijf een
houten kooiconstructie zonder
programmeur betaalt aan
dak. Brillie bleek echter
de KK-website te
hoogtevrees te hebben,
bouwen?
waardoor we opzoek moesten
- Ze dat zelf niet weten?
naar de sleutel. Deze had
- Arjan er over nadenkt om
Karnemelk echter gewoon in zijn
alle instrumenten van de
binnenzak. Hij wou de sleutel
band een keer over te
overhandigen, maar als
nemen?
voorwaarde moesten we
- Jaap heel lief is?
smeuro’s verzamelen. Dit deden
- Smurfen alles mogen
we middels een middagje
zolang ze blauw zijn?
handjeklap, spelletjes en iets te
- Ellen harig is?
veel middagzon. Na veel zweet,
- Hans (Henk) schattig is?
emotie en hard werken bleek dat
- Smurfen SOA’s zijn
we voldoende smeuredoekoes
(smurfelijk overdraagbare
hadden verzameld om
aandoening?)
Karnemelk te overtuigen. Brillie
- Jaap niet zo handig is de
was weer vrij, waarna hij direct
laatste paar dagen?
weer zijn irritante betweterige
- Speurdersmurf de
gedrag vertoonde.
volgorde van 1 tot 6 niet
kan onthouden?

Onze taak in het Bonanzapark zat
er eindelijk op, waarna we in een
grote slinger terug smurfte naar
het smurfendorp. Hier bleek
gelukkig nog wat tijd te zijn om
aan onze paddenstoelen te
tuinieren. Aan het eind van de
dag bleek dat Brillie na een
diepgaande overhoring aan
Karnemelk heeft verteld waar
het smurfendorp is, en hoe hij
daar naar binnen kan komen!

GEZOCHT:
Schone boxershorts voor
Moppersmurf, want die van
Smurfin zitten niet zo lekker.

