Maandag 8 augustus 2011, 31e jaargang
Het
weer:
Tussen
de
zonnestralen door waren er
een aantal subtiele druppels
regen.
De dag van vandaag: Blub (je
bent zelf blub) (Zie het weer),
meer woorden zijn niet nodig.
(Je hebt zelf woorden.)
Om kwart voor negen stond
het gepeupel al vol ongeduld
te wachten voor de poort.
Wachten is nooit leuk, maar
als je ook nog kleddernat
wordt is het ook nog zeg
maar………… best koud!
Toen eindelijk de poort
openging was het tijd voor de
traditionele stormloop richting
de tent. Toen het kwik daalde,
en de regen uit de lucht
kwakte, hield iedereen op met
kwekken en konden we uit
volle
eendenborst
het
Kneuterkamplied
meefluisteren. Donald D (de
beruchte
crimineel?)
had
uiteraard problemen met zijn
antieke rode Duckatti 313
(bouwjaar 1939). Dit gaf de
ouders meer tijd om de
plattegrond van Duckstad in
zich op te nemen. Nu
moesten ze nog hun eigen
kind terug vinden, die allemaal
gevlogen
waren
omdat
Donald er eindelijk aankwam
geduwd. Duckatties zijn mooie
auto’s, maar rijden ho maar!
Gelukkig is de kinderarbeid in
Duckstad nog niet afgeschaft
en konden de neefjes Kwik,
Kwek en Kwak laten zien wat

ze waard waren. De sleutels
van de poort waren natuurlijk
zoek. Het vermoeden bestaat
dat de heer Guus G. deze
expres per ongeluk heeft laten
verdwijnen
opdat
zijn
aarsrivaal geen veren in de
kont van zijn vriendinnetje
Katrien kon steken. Maar
wonder boven wonder, de
sleutels kwamen boven tafel
(of ze lagen erop?) en kon
Donald zo trots als een pauw
naar binnen geduwd worden.

De eend in kwestie
Door alle consternatie kwam
de oude gierigaard de heer
Dagobert D. achter zijn
geraniums vandaan om te
kijken wat deze herrie in het
kippenhok te betekenen had.
Om het allemaal nog iets
chaotischer
te
maken
verschenen er ook nog wat
oranje geklede zware jongens
met tassen vol buit van hun
laatste overval. In plaats van
een flinke som Deuro’s zaten
er echter shirtjes in die de
kiddo’s
goed
konden
gebruiken.

Toen iedereen zijn eigen wijk
gevonden
had,
de
kennismakingsspelletjes
achter de rug waren en de
leiding de snoetjes ook kon
herkennen was het natuurlijk
tijd
voor
de
ultieme
kneuterkamp
activiteit:
HUTTEN BOUWEN!
Het weer gooide helaas roet
in het eten. In plaats van
lekker zagen en hameren
moesten we nu tussen de
regendruppels door rennen,
over
de
plassen
heen
springen, onderwijl trachten
op de been te blijven terwijl
het gras zo glad als een
ijsbaan was geworden, om
binnen te gaan schuilen.
Helaas zijn hamers en zagen
binnen niet toegestaan, maar
een filmpje was een watje
tegen het bloeden.
Na flink wat schietgebedjes
per postduif van zowel de
kinderen als alle vrijwilligers
gebeurde het toch: de wolken
verdwenen voor eventjes!
WHOOOOHOOOOOOOO!
De vrekkige Dagobert D
strooide kwistig met d€uro’s
zodat de kinderen de kinderen
een startkapitaaltje hadden
om de nieuwe wijken van
Duckstad te koloniseren.
In ganzenpas terug naar het
veld, waar de zware jongens
en die andere gulle bejaarde
Govert G voor alle groepen
zes gratis pallets hadden
geleverd om een waterproof
optrekje te fabriceren.
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Ondertussen liepen er wat
vreemde vogels, kemphanen
en ander eendengespuis rond
(waarvan
sommige(n)
overduidelijk in de balts
waren) die al rollebollend
(Guus en Donald) of flanerend
(Katrien) of
d€uro’s uitdelend (alles met
een staart) de wijken onveilig
maakten.

uhm……
tja
waarom
eigenlijk? (omdat het kan!)(je
ken zelluf)

Krijgen de kinderen les in
inbreken, foei sware jonges!

Guus Geluk en Katrien
verliefd?
Met nog meer geld in de knip
van de kinderen deed het
pallet+spijkers+wat er dan ook
van de vrachtwagen was
gevallen bedrijfje van Govert
G gouden zaken.
Na een eerste opzetje van
een houten villa in elkaar
geflanst te hebben, bleken de
leiding kuikens te zijn die niet
tegen een klein spatje water
kunnen en moesten we naar
de gymzaal. Geëscorteerd
door
de
nu
weer
functionerende
Duck-atie.
Daar
hebben
we
ons
uitgesloofd als woerden voor

Na
dit
enerverende
intermezzo waggelden we
weer terug als een paar
soepkippen naar de speeltuin
om nog ff een beetje de toko
te pimpen. Uiterstaart, was er
iets
kw-ei-t,
gestolen,
weggepoeft,
ontvreend,
verdwenen, verloren, gejat,
oftewel (((zeven))) zoek. De
mazzelmunt van die ouwe
duitenschraper (die lelijke
eend) was hem gesmurft.
Willie W(artaal? of warhoofd?
Who knows) moest weer een
niet functionerende uitvinding
in elkaar vogelen, voor drie
hele D€uro cent meer in het
uur als Donald, om de
kinderen te helpen om de
schuldige aan te wijzen. Nadat
deze natuurlijk #Fail ging deze
kraanvogel
zijn
machine
reviseren tot in de late uurtjes.

naar huis, lekker onder de
warme douche! Morgen weer
een dag met (al dan niet
provisorische) regenkleding.
Wist Je dat….
-Mex bij Menno?
-Menno en Edith getrouwd
zijn?
-Menno een bolle kont heeft?
-Menno zijn naam boven aan
de dranklijst waar maakt?
-Menno weer een string aan
heeft?
-Menno zegt dat deze niet
roze is?
-Wist Menno dat zelluf?
-We nu wel genoeg WJD-jes
over Menno hebben?
-Nee!
-Vitens lompe pompen heeft?
-K-je lief is?
-Er ojefaars zijn gespot in de
buurt van KK?
-Hans last heeft van een iets
wat vochtige boxer?
POLITIEBERICHT
Gezocht- op 8 augustus jl.
is op het Cornelis Prulplein
te Duckstad het
geluksdubbeltje van
Dagobert Duck ontvreemd.
Wij zoeken ooggetuigen
die op de middag tussen
12 en 16u iets gezien
hebben.
Neem contact op met:
0800 – EEND

WHOOOOOOHOOOOOOO
Liedje zingen, pappa of
mamma zoeken en huppakee

Is dit de dader??

