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.

Maandag 8 augustus 2011, 31e jaargang
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??

Dinsdag 9 augustus 2011, 31e jaargang
Het weer:
Beter dan gisteren, raar maar
waar, het was te doen. Let op!
Ook in de regen kan je
verbranden..
Grote chaos vanochtend op
de camping in Duckstad, de
wekdienst zette de traditie
voort en was vandaag niet in
staat zichzelf te wekken.
Uiteindelijk was iedereen dan
toch uit de tent gelokt (verse
koffie doet wonderen). Vijf
minuten later stonden er al
bijzonder
enthousiaste
kinderen voor de deur, enkele
lijdinggevenden
hebben
getracht ze tegen te houden,
maar de zwakke plek werd
onder de voeten gelopen.
Donald Duck dacht dat het
een goed idee was om in een
winkelwagen naar de tent te
worden gebracht. Dit leek een
goed idee, totdat Walibi in
plaats van de kinderen de
touwtjes in handen nam. Het
eindigde ermee dat Donald
zijn kop in het zand(bak) stak.
Ja bam! (bluetooth)
Band, verhaal bij de tent,
blablabla, hutten bouwen
willen we!!! Helaas vandaag
niet . De jonge woudlopers
hadden
namelijk
sporen
gevonden (welke sporen? Ja
die kunnen alleen zij zien,
ooooow oke.) Dus opstellen in
rijen van twee, en nogmaals
plaspauze (ja dat moet echt
om de vijf minuten!).
De sporen leiden ons naar de
Koekendaal waar hopman
Kippenborst domkop met
uitjes ons welkom heette. We

gingen met hem het spel
Britse Bulldog spelen.
Sommige kinderen hebben

leren vliegen, enkelen hebben
de heg ontdekt, het was een
groot feest! Vooral Kwik,
Kwek en Kwak hebben
genoten (soort van). Zo erg
dat ze ons weer bomveel
lieten lopen met sporen die nu
wel begrepen werden.
Na de lunchpauze zijn we
naar het veldje op de glijbaan
gegaan, waar Donald Guus
Geluk lip locked met Katrien
vond, wat een heftig gevecht
opleverde. Walibi‟s opmerking
dat Katrien het niet waard
was leverde een spectaculaire
voorstelling op.
Toen de gemoederen wat
gekalmeerd waren hebben we
levend stratego gespeeld.
Uiteindelijk
heeft
alleen
groepje Wijnrood (*hik*) een
vlag gevonden. Toen moesten
we weer bomveel lopen(pffff)
waarna de hutten en drinken
in zicht kwamen.
Helaas was het voor groepje
wijnrood en donkergroen een
kortstondige
(doch
hartstochtelijke)
hereniging
met de hutten. Zij mochten
nog naar Willies werkplaats,
waar de volgende bladzijde is
geproduceerd, tezamen met
een input voor Duckstadradio

(ga luisteren voor meer
informatie over deze dag!!)
Wist Je dat….
- Bluetooth aan
- Karen na 24 uur oefenen last
van neuskramp krijgt.
- Je Laura voor mosselen mag
wakker maken (als ‟t etenstijd
is) En Betsie voor haring 
- Ilze zelfs niet gekotst heeft
- De meiden er niet mee eens
zijn
- Een gewaarschuwd wijf telt
voor vijf!
- Naar een (schone!) wc HET
rustmoment van de dag is.
- Zelfs als je niet naar de wc
moet!
- Niek van nu af aan Mickey
Mouce heet
- Menno de leidster ook nam
(a.k.a. Walibi)
- Meisje met de prei haar
deuntje kwijt is
- Cornelis Prul na de tweede
dag met regen nog steeds
intact is (maar wel Mexicaans
is geworden)
- Er echt geholpen moet
worden met de mais!
- Dennis heel goed Engels (of
Chinees) kan breien 
- Spel spelen zonder spel erg
lastig is
- Els, Rosa en Jetske een
chickband zijn
- Hier dingen gezegd worden
die niet voor kinderoortjes
bestemd zijn.
- Nikki wistjedatjes „by the
minute‟ maakt.
- Deze lijst daardoor oneindig
wordt.
- We d‟r daarom gewoon zo
overheen gaan
- Bluetooth uit

Woensdag 10 augustus 2011, 31e jaargang
Het weer: Vandaag lachte
het zonnetje en was de
lucht blauw!
Vanochtend vroeg mocht de
leiding met hun frisse kopjes
op de groepsfoto. Na een
mooie klautering was het
alweer tijd om de kinderen te
ontvangen. Bij het ochtendritueel werd duidelijk dat de
stemmachine
alweer
niet
goed werkte (who knew?!).
Naast het feit dat de
Dubbeltjesdief nog steeds
onbekend is, bleek Dago zijn
kluiscode vergeten te zijn. Om
de pijn in zijn portemonnee
enigszins te verlichten konden
we
bij
hem
tegen
bodemprijzen
(not)
verf
kopen. Naast de hutten
werden ook enkele kinderen
en lijding voorzien van een
mooi kleurtje wat een hoop
extra vrolijkheid met zich mee
bracht.
Even
later
werden
de
kneuters
benaderd
door
Dagobert, die hen om hulp
vroeg: dit keer geen hulp met
de maïs, maar met het kraken
van zijn kluis. Toen we op het
punt stonden de kluiscode te
kraken werden we grof
onderbroken door Zwarte
Magica. Toen deze te horen
kreeg dat het Dubbeltje niet in
Dagobert‟s bezit was, smeet
ze Dagoduck van de trap en
ontvoerde ze Katrien – met
behulp van een poe(p/f)bom!
“Katrien zal nooit meer
hetzelfde zijn!” dreigde ze...
Na een hoop gepoef, gepoep,
rook en ontvoering gingen we
op weg om de Zwarte Mania
terug te pakken.

Aangekomen in het Bonanza
park kwamen we Zwarte
Afrika tegen. Ze had Katrien
evil gemaakt en Zwarte
Magica zou Katrien weer
normaal toveren als wij
Zwarte Scania rijk zouden
maken.

Elk groepje werd in 2en
gesplitst
en
naar
de
handelaren
gestuurd,
achtervolgd
door
Zwarte
Chlamydia
en
Katrien
Evilduck. Na een hoop
commercie, onderhandelen en
achtervolgingen werden de
financiën bij elkaar geschraapt
en Magica uitbetaald.
Bepakt en bezakt gingen we
even later weer onderweg
terug naar Duckstad. Donald
kreeg panne (moet je ook
maar geen Duckati hebben!),
maar gelukkig was er een
garage in de buurt. Onder het
genot van een zakje snoep bij
Garage R&M werd Donald‟s
auto gemaakt, waarna we

weer op pad konden richting
Duckstad.
Na een bezoek Willie Wortel‟s
wonderbaarlijke
werkplaats
kwamen om half 4 de ouders
(slecht
weer
met
zich
meebrengend!)
om
de
bouwwerken
te
aanschouwen, misbruik te maken
van de gratis koffie en de dag
af te sluiten.
Wist Je dat….
- we
vandaag
polonaisesaus
en
karbonadesaus
hebben gegeten?
- Bas W. en Niek Jr. ook
hun eigen tent op
kunnen zetten?
- Vera niet voor het eten
kan kiezen tussen
geraspte of gerapste
kaas?
- Niek verstandig wordt?
- Walibi nog steeds
droog staat?
- Hij
dat
hetzelfde
moment oploste?
- Misdaad wel loont?
- Magica gebeld heeft
voor een gevonden
telefoon en daarom
wel een goede daad
kan verrichten?
- Sjoerd KO eindelijk is
geholpen met zijn
maïs?
- De keukenploeg zo
lekker
kookt
dat
iedereen als eerste wil
opscheppen?
- Dit tot nu toe alleen
nog maar is gelukt
door
Niek
en
Menno?(al
2
jaar
onverslagen)

Donderdag 11 augustus 2011, 31e jaargang
Het weer: Zon, zon, zon zon
(en regen uit rubber)
Vanochtend was de gisteren
veelbesproken ouwe lelijke
heks nergens te bekennen.
Echter
was
ze
zo
onzorgvuldig geweest, om wat
veren van een zo goed als
zwarte raaf achter te laten. Na
het openen en de vlag hijsen
werd de helft van de kiddo‟s
z.s.m. de poort uitgetrapt op
zoek naar het verenspoor dat
leidde naar het busstation.
Verassend genoeg eindigde
dit in ‟s-Heerenberg.
Hier
troffen we de directeur van de
muntenfabriek en hij gaf ons
een rondleiding door zijn
muntslagerij. Hier mochten
een aantal kinderen zelf hun
eigen munt slaan. Er werd
hierbij
meteen
duidelijk
gemaakt hoe valsmunters in
het
verleden
aangepakt
werden. 167-671 keek bij dit
verhaal met angst toe.

Na dit lange, maar zeer
leerzame verhaal (“super
interessant”), mochten we ons
goed en wel, gepakt en
bezakt, naar de parkeerplaats
begeven. Daar troffen we
eindelijk de ouwe lelijke feeks
aan. Deze wilde van de

kinderen weten of ze nou echt
zo lief waren, zoals de
groepslijding
beweerde.
Natuurlijk
faalde(n)
de
kinderen op de meeste
fronten, ondanks dat ze niet
zo lief waren, zoals we eerder
deze week gewend waren.
Een pijnlijke rug, een 5 liter
bloedneus
en
wat
schaafwonden later, bleek dat
de stormbaan gewoon een
leuk tijdverdrijf was.

Na plusminus 5 verschillende
plaspauzes konden we ons
eindelijk richting de bushalte
verplaatsen. Vandaag gingen
gelukkig
alle
draaiboektechnische zaken wel zoals je
dit mag verwachten. Hierdoor
waren we 10 minuten te vroeg
bij de bushalte. Tegen ieders
verwachting in, waren de
oranje kiddo‟s druk bezig met
rellen, terwijl alle andere
groepjes nu wel rustig konden
blijven zitten. Toen de bus
eindelijk arriveerde, koste het
de groepslijding enige moeite
om de rest van de niet van
kneuterkamp
bewuste
reizigers tevreden te houden.
De lijding had echter niet de
puf om hieraan te voldoen,
waardoor er door de bus een
mooie symfonie van valse

kinderstemmetjes
klonk.
Eenmaal aangekomen bij de
juiste bushalte, was het tijd
om aan de uiteindelijk niets
tegenvallende
lopende
terugreis
te
beginnen.
Eenmaal, weliswaar enigszins
afgepeigerd, teruggekomen in
de speeltuin, bleek het weer,
wat prima te vertoeven was,
het toe te laten om een mooi
watergevecht te houden. Toen
was het tijd om de evil duck
terug te krijgen. Na enig
onderhandelen met de ouwe
lelijke feeks, bleek dat het 7
van de 12 verdiende muntjes
te kosten. Eind goed al goed,
maar nog steeds geen
geluksdubbeltje. Laten we
hopen dat de dag van morgen
dit wel gaat brengen.
Wist je dat:
- Je als je op de wc zit,
je na een paar minuten
je reet in het donker af
moet vegen (geen
pretje).
- * Walibi en MB ( en
Melissa) vandaag niets
hebben uitgevoerd.
- Het kneuterkamp gewel-dig is.
- Niek de deur moet
schilderen (en dit een
keer niet zijn eigen
schuld was).
- Rick naar zeep smaakt
- De rotondes in de bus
vet grappig zijn, totdat
je ze probeert te
filmen.
- BAM
- Metallica
heeft
geholpen bij de afwas.

Vrijdag 12 augustus 2011, 31e jaargang
Het weer: Vanavond gaan
we weer fijn 3fm luisteren,
zodat we morgen wéér weer
hebben waar we serieus wat
mee kunnen.
De dag begon vanmorgen met
het ritueel waar we gewend
aan zijn. Een hoop kiddo‟s
vonden dat ze jarig waren, de
vlag werd gehesen en de
kneuterkampliederen galmden
mooi
door
Duckstad.
Dagobert Duck blijkt naast
een keiharde zakenman ook
een mietje te zijn en heeft
vannacht al besloten om zijn
geldpakhuis te verplaatsen
(Kijken hoe hij reageert op de
rekening). Uiteraard zijn de
Sware jonguhs zo slim
geweest om hun pauper hutje
ook vast af te breken, zodat
ze snel kunnen handelen
zodra ze een kleine tip krijgen
over de nader te bepalen
locatie van Dago. Na een niet
al te langdradige speech van
onze oude graftak, blijkt dat
we, na al het harde werken
door de week heen, we onze
mooi opgebouwde hutten net
als vorig jaar weer naar de
grond moeten werken. Na een
hoop moeite, blauwe plekken
en splinters zijn de hutten met
de grond gelijk gemaakt en in
de vrachtwagen geladen,
zodat Dago zijn pallets nog
kan gebruiken om zijn nieuwe
geldpakhuis lekker warm te
stoken, zonder dat daarbij een
hoop extra kosten in rekening
gebracht worden. Dago zou
Dago niet zijn, als hij zijn
grond niet duur verkocht zou
hebben. Natuurlijk zijn de

kosten niet voor de koper,
waardoor we de bouwgrond
piekfijn moesten opleveren.
Dit resulteerde in een grote
schoonmaaksessie,
waarbij
de
kinders
aangestuurd
werden
door
o.a.
de
groeplijding

en Dago, die waarschijnlijk in
zijn jeugd een Russische
drilsessie
heeft
gehad,
waardoor we in een prachtige
lijn het veld klinisch schoon
hebben gekregen. Mister DD
(nee niet Donald) werd een
echte panische haas en
besloot zijn nieuw verkregen,
minder goed werkende en
meer oppervlakte innemende
dubbeltjes naar een bank te
brengen. Hierdoor besloten
we om een mooie tocht te
maken richting de stad.
Gelukkig waren de kinders
enthousiast,
spontaan,
energiek, vol lof over de
fantastische tocht en niet te
stoppen, waardoor de kiddo‟s
in no time in de stad
arriveerden. (sarcasme is ons
goedste vak). Hier werd
duidelijk dat we op swaruh
jonguhs moesten jagen, zodat
we de code van de kluis
achterhaalde.
De
oude,
seniele, niet kluiscode kunnen
onthoudende en gierige vrek
heeft daarna, dapper als hij is,

de nieuw geslagen muntjes in
de kluis gelegd. Tijdens dit
tafereel kwam DD ( wel
Donald) met een lichtelijk
onhandige actie. Die irritante
eend blijkt gewoon de hele
week het dubbeltje in zijn
broekzak te hebben.
Ondanks dat de leukste
groepslijding helderziend is, is
het einde van dit kamp toch
lastig te voorspellen. Wie weet
gaan Donald en Katrien
eindelijk trouwen. Wie weet
steekt Guus hier een stokje
voor. Wie weet, gebeurt er
iets totaal onverwachts. We
kunnen er in ieder geval
vanuit gaan dat als we
volgend jaar op de donderdag
hier zitten, we zonder een
teletijdmachinentje dit verhaal
concreet kunnen schrijven.
Wist je dat:
- De leukste groepslijding van het oranje
groepje gisteren al wist
wat er vandaag ging
gebeuren.
- A3 een soa heeft
(Speels overdraagbare
aandoening),
genaamd het KK virus
- Edith
maarliefst
1
minuut droog heeft
gestaan.
- Karina spreektaal is
- De achterbank van (de
bus van) KO super
chill ligt ( hè Melissa)
- Sjoerd……
- Sorry Mama

Bedankjes 2011
Wij
willen
bedanken…..

graag

Natuurlijk beginnen we hier
met alle vrijwilligers, te
beginnen met natuurlijk (bijna
echte) mama Cindy, Guus
Niek Geluk. Hierop volgt
automatisch de rest van de
Duitsers onder ons, Willie
Arjan
Wortel
,
ook
verantwoordelijk
voor
de
liedopname, en Dagobert Rick
Duck,
professioneel
knip&plakker
ook
op
photoshop gebied. Nadat de
Duitsers
aan
bod
zijn
gekomen, zijn er nog meer
technici/klussers. Ralf dank
voor je vele nachtelijke uurtjes
werk aan de geweldige
website. Hierbij horen ook
Adri, Roland (zware jongens)
De zware jongens waren met
z‟n drieën, dus ook Kenny
hoort hierbij. Donald Menno
Duck
is
natuurlijk
van
essentieel belang voor het
verhaal/de onzin verhalen die
ons ‟s avonds vermaken.
Katrien
Anneloes
Duck,
Zwarte Sandra Magica, waren
zo goed dat niet alleen de
kinderen er bang van werden.
Govert Simon Goudglans,
voor zijn gulle gave bij de
pallets en gezellige bijdrage ‟s
ochtends
vroeg.
Wout, Dennis, Bas (Kwik,
Kwek en Kwak) de rol was
hun op het lijf geschreven.
Buurman Chris Bolderbast, de
aardigheid ten top. Zonder de
geweldige keukenstaf, zou de
groepslijding
het
niet
overleefd hebben. Daarom
danken wij hun op onze

nederige knieën: Betsie, Vera
en
Chantal
(met
extra
aanvulling
van
Laura)
Groepslijding was er natuurlijk
ook in overvloed:
Sjoerd
Walibi,
Sander,
Melissa, Hans, Sjoerd KO,
Edith, Janne, Rosa, Jetske,
Els, Peter, Deborah, Karen,
Nikki, Marcel, Jaap, Donna,
Jorik, Ellen, Ralf, Renske en
Huub. BEDANKT!

We hadden nog extra hulp op
vele (onverwachte/verwachte)
plekken:
Karina, Laura, Niels,Ilze, Erik
Groters
(directeur
muntfabriek), Linda (oma
Duck),
Jeroen
(Hopman
Kippenborst), Lucy, Chantal,
Margo (vossenjacht), Rienke
Wensink (voor het naaien en
wassen). Pa-Niek, pa&ma
Jorik(voor
de
heilige
snijbonen) BEDANKT!
Shirt sponsoren
- HOI onderwijs
- Gelateria Friûl
- R&M autoservice
- ColonX licht & geluid
- HPU internet services
- Citadel beveiliging B.V.
- Speeltuin Schöneveld

- Bureau Wittenburg
- Villa Ruimzicht
- Constructie adviesbureau
Wiggers
- Wim Bosman
- John en Resi
Overige sponsoren
Schildersbedrijf Brugman –
Verf, Transportbedrijf Wim
Bosman – Pallets, Spar
Legebeke - Inwendige mens.
Leo v.d. Putten – Palletdump,
Anoniempje - Pomp tegen de
rege, Friûl - Lijkt ons vrij
duidelijk, voor de overheerlijke
ijsjes!, Scouting
Roothaangroep - Slechtweer
locatie dinsdag, Grand Café
De Bank - Gebruik van kluis.
Te koop aangeboden:
- Wallen
- Oververmoeidheid
- Verbrande koppen
- Natgeregende kleding
Gezocht:
- Heel veel energie
- Gezond verstand
- Slaap
- Limo in bruine flesjes
Wist je dat:
- Dankzij bruine
inspiratieflesjes wist-je-datjes
van te voren bedacht kunnen
worden.
- de keukencrew weer over de
top veel te goed was!
- Er zowaar teveel macaroni
kan zijn.
- Regen gezelligheid kan
brengen (Wil je helpen met de
maïs?)
- De nieuwe lijding dit jaar top
was

