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Het weer: We keken in
Doetinchem naar buiten. Daar
bleken de vogels te fluiten. Het
weer zat ons mee, we waren
tevree, dus konden we weer
lekker gaan guiten.
De poorten die gingen weer
open. Zo konden we naar het
podium lopen. De band stond al
klaar, met bas en gitaar. Het
bleek tijd de hutten te slopen.

Moppersmurf kwam toen ter
tonele, hij had nog iets mede te
delen. Hij ging op zijn knie, voor
we weten wel wie. Hij wilde zijn
leven graag delen.

Het was nu echt tijd vieren, lief
spelen, niet schoppen en klieren.
Make-upje der op, glijden over
sop. Zelfs Karnemelk liep niet te
tieren.

Een ja kwam er tussen de tranen.
Haar ogen die leken wel kranen.
Wat pallets gesjouwd, een altaar
gebouwd. Ze leek zich in de
hemel te wanen.

Onze leiding wou nog eenmaal
wat zeggen. Tijd om haar taak
neer te leggen. Het stokje gaat
door, er gaan nu nieuwe voor.
Veer en Aad moeten nu
overleggen.

De formule bleek toch te
werken. Dat was goed aan die
ouwe te merken. Hij was
agressief, nu is hij echt lief. De
schade was nu te beperken.

Het gekneuter is echt afgelopen.
Tijd dat de smurfen de speeltuin
uitlopen.. Het was nu echt klaar.
TOT VOLGEND JAAR. De koude
smurfjes kunnen open.

Dus pakte we hamers en zagen.
De kiddo’s begonnen te klagen.
De hut is nu weg, dat is vette
pech, het einde begon nu te
dagen.

Wist je dat?
- Rijmsmurf dit jaar weer
wat te doen had?
- Lief doen?
- Een Auping boxspring
best lekker slaapt?
- Ik er klaar mee ben?
- Ik haat rijmen?

De pallets die moesten we
sjouwen. Zelfs A-zaron was aan
het mauwen. De trailer kwam
vol, de lijding had lol. Tijd om
met limo te sauwen.
De slinger die gingen we maken.
Veel kids probeerde te verzaken.
Elke plekje moest schoon, dat is
heel gewoon. Anders gaat de
speeltuin weer kwaken.

De rooie die werd echter ouder.
Hij kreeg al wat last van zijn
schouder. Het was tijd voor
pensioen, wie moet het nu doen.
Zijn humeur dat werd al wat
kouder.
Met Mopper van mutsje gerolen,
heeft hij toch de leiding gestolen.
Hij deed al het meest, door Brillie
gevreesd. Hij heeft toen de
Brilsmurf bevolen.

“Ga jij ergens anders maar leven.
Op andere commentaar geven.
Er was toch nog tijd om te
spelen, zodat we ons niet gingen Want wij zijn je zat, hebben het
vervelen. De kids op de grond, de gehad.” Hier moest hij toch echt
wel van beven.
lijding gewond. Maar niemand
die dat iets kon schelen.
Hij sputterde toch nog wat
tegen. Daar konden wij echt niks
Na al dat gestier en gebuffel.
om geven. Als Schippers zo snel,
Veel auwa en enkel geknuffel.
Hadden we veel gezweet, tijd dat wist hij het toen wel. Hij rende
ik wat eet, als ik al die geuren op de sprint van zijn leven.
snuffel.

Gezocht:
Ondanks de serieus mooi functie
die in voorgaande edities is
geplaatst, hebben we de
vacature voor kusjespost nog
steeds vacant. Hierbij nogmaals
de functie-eisen:
-

Vrouw
Zachte lippen
Gevoel voor humor
Geen angst voor ontblote
bovenlichamen

Salaris conform kneuterkamp
CAO. Bent u geïnteresseerd in
deze functie, dan kunt u
reageren via Peter (groepje roze
ditmaal blauw).

