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Het weer: We keken in
Doetinchem naar buiten. Daar
bleken de vogels te fluiten. Het
weer zat niet mee, we waren toch
tevree, dus konden we weer
lekker gaan guiten.

Na al dat gestier en gebuffel.
Veel auwa en enkel geknuffel.
Hadden we veel gezweet, tijd dat
ik wat eet, als ik al die geuren op
snuffel.

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.

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

Wist je dat:
- Dit steeds vroeger
geschreven moet worden
- Dat verder niets met de
prehistorie te maken heeft
- Mexx bij Menno

Oma Crood contacteerde de
goden. Een rustige aardklood
werd hun aangeboden. Geen
bevingen meer, dat verbetert de
sfeer. We hoeven geen
sabeltandhijger te doden.
De huidige grotten die waren niet
veilig, zei papa Crood heel erg
schijnheilig. Een grotstreek van
die vent, dat was echt ongekend.
De kids maken de buurt niet meer
onveilig.
Dus pakte we hamers en zagen.
De kiddo’s begonnen te klagen.
De grot is nu weg, dat is dikke
pech, het einde begon nu te
dagen.

Een nieuwe plek is niet meer
nodig, verder zoeken is
overbodig. Het schoot toch niet
op, deze locatie is top. De
protohistorie zo( )nodig.

De pallets die moesten we
sjouwen. Zelfs Eep was aan het
mauwen. De trailer kwam vol, de
lijding had lol. Tijd om met limo
te sauwen.

De Croods blijven nu in de
speeltuin. Ze bouwen een nieuwe
grot vanuit het puin. Een
rotsblokie daar, het is zo weer
klaar. Dat kostte de Croods geen
fortuin.

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.

Maar wat moet er nu met die
blagen, en al die hamers en
zagen. Na heel wat discussie, nu
tijd voor percussie. De band zal
je trommelvlies plagen.

Er was toch nog tijd om te
spelen, zodat we ons niet gingen
vervelen. De kids op de grond, de
lijding gewond. Maar niemand
die dat iets kon schelen.

Het gekneuter is echt afgelopen.
Tijd dat de kiddo’s de speeltuin
uitlopen.. Het was nu echt klaar.
TOT VOLGEND JAAR. De
koude bruine steentjes kunnen
open.
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Hij hem ook nog getild
heeft
Er flink plagiaat wordt
gepleegd.
Het maar goed is dat de
smurfen hier niks van
weten
We nog steeds een
kusjespost zoeken voor de
afwas.
Vrijwilligers zich kunnen
melden via
kusjespost@kneuterkamp.
com
We nog steeds treuren om
Wallie de Wollige
Walmoet.
Hans weer terug is, dus
weer kan typen
Jij lekker puh
Er volgend jaar weer
serieuze valuta ten tonele
komt
De donderdagen meer
inspiratie opleveren dan
de dinsdagen
Nee jij lekker puh

