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Het weer: er was geen smurfje
aan de lucht. De nodige smurfjes
waren op zoek naar schaduw.
La la la lala lalala……………
Na het openen van de prachtige
poort, stormden alle kinderen en
ouders Smurfenland binnen via
de magische verkleintunnel.
Smurfgetrouw begonnen we de
dag met het Kneuterkamplied en
het smurfen van de vlag.
Vervolgens hebben Brillie en
Smurfin de kinderen verdeeld in
groepen en werden de t-shirts
versmurft. Elke groep deed
kennismakingsspelletjes.

Hints spelen bij Smurfin, die
gesaboteerd werden door
Moppersmurf. Als straf werd hij
een grassmurf en kreeg een
afdruk van een bril in z’n gezicht.
Grote smurf liet tijdens de limo
pauze doorschemeren dat hij de
staartster ging bekijken en
hierdoor een tijdje afwezig was
uit het grote smurfendorp.

Uitgeput gingen onze kersverse
smurfjes nog even het lied
smurfen. Tevergeefs werd
geprobeerd door de lijding de
ouders bij de hutten weg te
smurfen. Uiteindelijk gingen de
smurfjes weer met hun
oudersmurfen mee naar huis.
Heuj morgen weer een dag!

Wist je dat?
- De nieuwe hamers en
zagen vet awesome zijn?
- We Sité Woondiensten
daar erg dankbaar voor
zijn?
- Er kinderen zijn die aan
free-running doen?
Eenmaal terug in Smurfenland
Grote Smurf smurfte smeuro’s
- Strepen ook bij grote
uit en zo kon de handel in pallets was er nog even tijd om aan de
honger essentieel is?
hut te smurfen tot grote
beginnen. Al snel werden de
- De dames van de “poort”
blijdschap van de kinderen.
eerste hutten gesmurft.
dit jaar gebruik hebben
Gelukkig waren er nieuwe pallets
Natuurlijk werden alle kleine
gemaakt van Bob Ross
smurfjes voorzien van de nodige gesmurft. Tijdens de afsluiting
technieken?
vonden zowel Brilsmurf en
hydratatie en zonnebrand. Na
- Hij onwijs geslaagd is?
Smurfin dat zij het ontstane
een welverdiende lunch
- Niek verliefd is op het
machtsvacuüm het best in
smurften we naar het
“ding” van Jorik?
konden vullen. Moppersmurf
vossenstraatje om spelletjes te
- Het loont om outside the
werd chagrijnig van het gekibbel,
spelen.
box(er) te denken?
want hij haat dat toevallig. Hij
Hier was van alles te doen. Zo
- No strings attached?
waren er heuse krachtmetingen stelde voor om de kinderen via
- Niek het goed doet onder
een referendum, waar gelukkig
met touwtrekken, waarbij 4
Sandra?
groepslijding het niet kan winnen geen VN ambassadeurs bij zijn,
- Huub en Arjan een
van 20 kinderen. Zoekacties naar te laten beslissen. Wij zijn erg
latrelatie hebben?
benieuwd naar de uitslag ;-)
- Vera haar eerste
de wekker van Speurdersmurf
+
vergadering heeft
die zelf even faalde. Lucifer
voorgezeten?
estafette met Lolsmurf.
- Ze de smurfjes best onder
Geitenvoetbal bij Brilsmurf, wat
controle had?
voor smurfige taferelen zorgde.

