Jaargang 37, maandag 20-8-2018

Bewolkt, perfect, wat moeten we
nog meer zeggen.

Bij de Deku Tree aangekomen
volgde een emotioneel verhaal,
Link moest laten zien dat um
De luidruchtige blob (Navi)
waardig was en de kinderen ook.
(TomTom, GPS, Google Maps)
Een zestal spellen stond op hullie
stond voor de poort om de
te wachten waaronder
kinderen te begroeten.
pionnenroof, Ninja tikkertje,
kwartet spiekerpoepen,
Navi navigeerde ze naar de
krokodilbal, iemand is um
band. Na de geweldige opening
niemand is um… Geen betere
transformeerde hij in zijn humane afsluiting denkbaar. Hatseflats,
vorm, bloberdeblob. Na de
doar haj um!
teleurstellende mededeling dat de
koning de shirts heeft
kwijtgemaakt, gingen we eerst
maar eens ons groepje zoeken.
Eenmaal daarmee klaar werden
de kennismakingsspelletjes
gestart.

Toen dat klaar was, moesten we
die slaapkop van een Link
wakker maken (of was um dat
al..) met veel lawaai. Soepeltjes
kwam um de hanghut uut. Zo die
moest eerst maar eens tanden
poetsen, om naar de Deku Tree te
gaan. In tussentijd werden
gammele hutjes voor veel te veel
rupees gebouwd.

De boom was zo content dat um
een zwaard, kunstig
vormgegeven schild en een steen
verschafte. Dit was nodig om het
kwaad te verdrijven en moest bij
Zelda ingeleverd worden. Men
zegt dat dat een knappe is…
Huppetee.
Na een lange vermoeiende tocht
kwamen we in Hyrule aan. Heul
kort aan de hut gebouwd tot de
perfectie naderde. Vervolgens
afgesloten met het kamplied,
Link moest nog een beetje
oefenen…

Wist je dat…
- Bas en Niek emotioneel
worden als ze met Renske
in de keuken staan;
- Het midden in de zomer
om 21:00 uur in
Grüningin al donker is;
- De Kneuterkamp-fashion
dit jaar fashionably late
is;
- Het in Grӧningin dinsdag
is na zondag;
- Een ander woord voor
prullenbak=Hans;
- Donna=bang voor vrouwe
met een kort pittig kapsel;
- Inge een Elsje doet;
- PingPong er niet bij hoeft;
- Bing wel;
- Palletdiefstal een feit is;
- Gezocht: bruikbare, hele,
goedkope pallets;
- Plankjes..
- Er dit jaar sneeuw in
Kneuterkamp is;
- Bjorn een half uur lang
heeft gevochten om een
pallet;
- Afgesleept is;
- Lijding oud wordt/is;
- Vroeg naar bed gaat;
- Gezocht: BIER;
- Bier?
- Gezocht: sneeuwschep,
slee, 60 dobbelstenen,
bier, ski’s;
- Kerst in augustus valt;
- De pagina eindelijk vol
(genoeg) is.

