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Het weer: was vandaag
waardeloos. Het was zelfs zo nat
dat de spinnen van het dak
vielen.
De dag begon met een hoop
geblaat van pa Crood. Zijn
chagrijnige gedrag bleek te
komen van het feit dat hij niet
had ontbeten, waardoor we op
jacht moesten naar vast voedsel.
Wij wisten allemaal dat dit niet
waar kon zijn, want wij hadden
hem die ochtend al een halve
walmoet zien verorberen.

geval te zijn. Tijd voor een
walmoet sandwich.
Na deze heerlijke bammetjes te
hebben verorberd, was het tijd
om onze jachttechnieken op de
proef te stellen. De door Eep
opgehangen waslijn bleek vol
met prehistorisch gebrabbel te
hangen. Gelukkig bleek bij
verschillende locaties hetzelfde
gebrabbel te hangen. Na enig
puzzelwerk over welk gebrabbel
nou waar bij hoorde, was het tijd
voor een serieus potje crocohond
slachten, blind volleybal
(oebintoe), brigiedoe, kipcadeau
en uiteraard traditiegetrouw
Ijsoco (lees Friûl (Lido) ijsjes).

tegenstelling tot de Croods, wel
met een voldoende beoordeeld.

Wist je dat:
- Jorik zijn schoenen een
hoogtepunt hebben
bereikt
- Jaap een man-bun goed
Desalniettemin besloten we die
kan hebben
ouwe chagrijn te volgen naar wat
Nat gras stiekem best wel
later de Ijselkade bleek te zijn.
glad is
Helaas bracht de bak ellende uit
Hier goed wel en nat
Kars geen goedemorgen
de lucht roet in het eten,
aangekomen was het tijd om de
zegt als hij ’s ochtends
waardoor schuilen de enige optie
groepslijding aan het werk te
binnen komt
zetten, want die hadden net als de bleek. De eeuwige jachtvelden
- Het stelen van maskers
van nee jij lekker puh bleken toch
familie Crood nog geen f***
veel tranen en frustratie
niet de geschikte locatie te zijn
uitgevoerd deze week. Om het
oplevert
jachtterrein te verkennen werd er voor de Croods, mede omdat
- Ralf een gebiedsverbod
deze door alle kiddo’s en lijding
een oud-prehistorisch havenspel
krijgt rondom de
al compleet leeg gevroten waren.
uit de grot getrokken. Hierbij
geluidsinstallatie
Terugtrekken naar de speeltuin
bleek dat op het natte gras
Veto
kinderen wendbaarder zijn dan de bleek het juiste besluit.
- Rick casino corrupt is
gemiddelde rode groepslijding.
- Dit vooral aan de
Daar eenmaal aangekomen was
bezoekers ligt
het tijd onze artistieke vrijheid te
De dress code wel goed
tonen (lees onze grotten voorzien
werd gehanteerd.
van schitterende
We niet weten of de
rotsschilderingen). Maar omdat al
draaimolen dit jaar gaat
deze grotten helaas de week niet
overleven
gaan overleven en we geen zin
Peter helaas weer naar
hadden om deze schilderingen uit
zijn eigen planeet terug
te houwen en op markplaats aan
moet keren
te bieden, besloten we deze over
- Naaktslakken ook graag
te schilderen in de kleuren van de
koffie drinken
groep.
Halverwege dit spel bleek dat
niet alle kiddo’s nog even
Om vier uur was het gedaan met
gemotiveerd waren, maar na het
de pret, want de grotten moesten
verwisselen van de verschillende aanschouwd worden door de
locaties en tactiekbesprekingen
prehistorische ouderen. De
over hoe je het best binnen de
grotten werden door de
mazen van de spelregels kon
prehistorische ouders, in
winnen, bleek dit nog steeds het

