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)

