
 

 

 

 

Er was weer weer vandaag, en 

dat was het ook weer.. 

 

Die mafkees in die rolstoel kwam 

te vroeg aangesjeest. De MMM 

*(minionmaakmachine) werd 

weer uit de kast getrokken, en de 

kids werden gehelmd naar mini 

minions (M&M). 

Na elkaar blauw geslagen te 

hebben (en de namen te hebben 

geleerd), kwam de oude seniele 

gek weer langs. Na zijn gele 

vogelzaad donatie konden de 

M&M's dit omwisselen voor 

miniondollars.  

Er kwamen 3 arme sloebers met 

een bolderkar vol snoep de kids 

verblijden, maar El Macho en 

zijn gay-hulpje gooiden hun 

doekoes in de strijd. De sloebers 

werden zwaar afgezet terug naar 

het weeshuis gestuurd, waar ze 

de volle laag van meesteres 

Hattie kregen.  

 

Toen iedereen een ons woog 

konden er eindelijk pallets 

gehaald worden, waardoor het 

hutten bouwen kon beginnen. 

De bananen zijn dit jaar erg in 

trek *banana*, en zelfs de 

Minions werden hiervoor 

gelyncht.  

Toen de laboratoria eindelijk 

ergens op begonnen te lijken, was 

het tijd om onze buikjes te 

vullen.  

 

Gru verzamelde zijn Minions om 

een kruistocht in tuinbroek te 

houden richting het weeshuis. 

Eenmaal ter plaatse moesten de 

kinderen zich waardig tonen aan 

juf Hattie.  

Na zware gladiatoren gevechten 

met bloed zweet en tranen, lees: 

blikgooien, touwtrekken, 

dropveters jatten, gil 

wedstrijdjes, water estafette en 

door heel veel schapenschijt 

banjeren, mochten we eindelijk 

de sloebers meenemen. 

Intens gelukkig vertrokken we 

weer terug naar de speeltuin. 

 

 
 

Eenmaal daar aangekomen, was 

er weer tijd om geen hutten te 

bouwen. Er was wel tijd om naar 

de tent te gaan, maar eenmaal 

daar aangekomen konden we 

weer terug naar de hutten, om 

vervolgens weer terug te gaan 

naar de tent. Hier werd ons het 

briljante plan van Gru toegelicht,  

om morgen in vermomming naar 

Fort Knox van Viktor en Rolf te 

sluipen om hier Vectors 

plotselinge rijkdom te 

inspecteren.  

 

Hierna kregen we het unicorne 

geluid van de band te 

bewonderen. 

 

Livin’ la vida loca! 

 

 

 

 
 

 

Wist je dat... 
– Menno weer voor iets Duits 

heeft gezorgd. 

– Huub geel vogelzaad heeft . 

(ook waar de zon niet schijnt) 

– oja, inktviskanon! 

– dierenartsassistent. 

– er een NEE-minion is. 

– Sandra en Loes dol zijn op 

geplette banana's. 

– Els plus. 

– Kneuterkamp nog een hele 

week duurt. 

– dit geen all inclusive resort is. 

– dit wel voor de lijding geldt. 

– orange is the new black! 

– het heel unicorn is hoe er  

„s avonds afgewassen wordt. 

– it's soooo fluffy!! I´m gonna 

die! 

– oranje boven. 

– het heel koud is „s nachts (lees: 

diepvries) 

– El Macho echt een heer is. 

– hij echter nog niet weet dat je 

deuren voor dames open houdt. 

– opgeblazen Minions niet snel 

drogen. 

– Minions net tic-tacs zijn. (of 

zetpillen...) 
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Balen, verzopen katjes. Drup. 

 

 
 

De tweede dag begon met een 

natte tocht naar de tent. Drup. De 

miniminions waren niet 

ontmoedigd door het weer en 

kwamen weer vrolijk binnen 

druppelen. Drup. Toen wij ze dan 

ook vroegen of ze wilden 

knutselen (binnen), zeiden ze dat 

ze dat al aan het doen waren 

(hutten bouwen). Drup. Dus ook 

de lijding moest eraan geloven. 

Drup.  

 

Vector die zat mooi droog, dus 

de groepslijding was blij toen we 

daar even mochten gaan kijken. 

Drup. Er stond een mooie plant, 

die we niet mochten fotograferen. 

Drup. Of was het toch een kluis 

omgeven met sloten? Drup. Ook 

waren een aantal Minions daar 

aan het werk, en er waren erg 

mooie familieportretten. Drup. 

Paars. Drup. 

 

 
 

Toen alle gevonden voorwerpen 

uit Vectors kasteel bij elkaar 

waren gelegd, was het duidelijk 

dat we een schatkaart hadden. 

Drup. Nadat we erachter zijn 

gekomen waar de schatkaart 

naartoe leidde, gingen we naar de 

sportgymzaal. Droog. Helaas 

konden we er niet met zijn allen 

tegelijk in, dus de helft ging film 

kijken (lijding ff droog en rust) 

en de andere helft ging op weg. 

Drup.  

 

 
 

Om de sleutels voor de kluis te 

fixen, moesten we levend 

kwartetten. Droog. Één kwartet 

stond gelijk aan één sleutel. 

Droog. Vals spelen niet 

uitgesloten. Droog. Om even het 

gevoel te krijgen van hoe een 

Minion leeft gingen we sporten. 

Droog. We hebben hier onze 

Minion skills geüpgrade en zijn 

erachter gekomen dat door die 

brilletjes kijken voor de 

omstanders leuke beelden 

opleverden. Droog. 

 

Toen iedereen weer terug was en 

de film gekeken hadden, konden 

we nog heel even naar de hutten. 

Drup. Tijdens de dagafsluiting 

bleek dat sleutels verzamelen 

toch wel erg moeilijk was. Drup. 

Uiteindelijk hadden we er ook 

niet genoeg. Drup. Hoe kan 

Vector toch overal elke keer weer 

op tijd aanwezig zijn? Drup. 

 

Emmer loopt over. Blub. 

 

Wist je dat… 

- je met een minionbril echt heel 

weinig ziet… 

- Nikki het een keer langer 

overleefde… 

- Walibi en Hans goed bezig 

zijn… 

- what happens on Kneuterkamp 

gets on Facebook… 

- Sandra op een bal zuigt… 

- de lijding van Kneuterkamp oud 

wordt… 

- Niek een (ge)trouw(d)e hond 

is… 

- andere mensen iets op het lijstje 

mogen zetten… 

- ik het tenminste doe… 

- Anneloes ook thuis poep heeft 

gezien… 

- net als Deborah… 

- Vector een geheime 

(speel)kelder heeft… 

- dat Sanne van oranje in de 

pubertijd zit… 

- en Huub in de Huubertijd zit… 

- het aantal keer dat Jason (van 

rood) drinken op de grond gooit 3 

is. (alleen vandaag)… 

- Walibi een megafoon nodig 

heeft om verstaanbaar te zijn… 

- Kneuterkamp vet is… 

- hij hier echt al minstens 7 jaar 

om zeurt… 

- hij hier dit jaar niet eens om 

heeft hoeven vragen… 

- dat hij het misschien wel 

gevraagd heeft, maar dat 

niemand het hoorde… 

- Deborah een beperking heeft 

(wel meerdere)… 

- Jetske mannen met lang haar 

onaantrekkelijk vindt… 

 

Gezocht: 
- Zwarte schoenen, maat 38, van 

de Makro met een scheurtje… 

 

Aangeboden: 
- Blauwe schoenen, maat 42, van 

de Makro met een scheurtje… 

 

Jaargang 34, dinsdag 26-8-2014 
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Het Weer 
Voor de verandering scheen de 

zon, al liepen enkele kinderen 

nog met zes lagen kleding rond. 

 

De dag begon met het slechte 

nieuws dat we helemaal naar 

Bekveld-of-all-places moesten 

om de resterende sleutels te 

zoeken. Omdat er maar één bus 

beschikbaar was en we 120 

Minions moesten vervoeren, 

werd het ploegendienst voor de 

chauffeur. De kindertjes die op 

het terrein achterbleven werden 

mooi op de hutten gepositioneerd 

voor een groepsfoto.  

 

 
 

Het was even met de ogen 

knipperen en hoppatee, we waren 

in Bekveld. Om in de trant van 

het “geen idee waar ik ben” te 

blijven, gingen we eerst het 

doolhof in. Aldaar kwamen we 

Minions en overig tuig tegen, die 

om de een of andere reden 

zomaar de sleutels van de kluis 

overhandigden.  

 

Hierna was er tijd voor 

geitenknuppelen, ponypletten en 

cavia's knuffelen EN er werd 

zelfs een liedje ingestudeerd voor 

Chantal en Roland, die vandaag 

12,5 jaar getrouwd zijn!!! Het 

tweetal was tot tranen geroerd; 

Roland was er zelfs zo 

ondersteboven van dat hij per 

ongeluk het Levend Ganzenbord 

te vroeg afbrak. Dit gaf de 

kinderen meer ruimte om vrij te 

spelen en de leiding ruimte om te 

chillebillen in de schaduw. 

 

 
 

Het uitgelopen busrijschema 

voegde nog wat extra tijd toe aan 

de beleving van deze prachtige 

locatie. Toen de buschauffeur 

eindelijk arriveerde verwachtte 

hij dat de kinderen één voor één 

hun voeten zouden vegen, wat 

nog wat bonus vertraging 

opleverde (en een behoorlijke 

vracht zand die stiekem de bus 

binnen werd gesmokkeld via 

jassen, broeken en andere 

kledingstukken). 

 

 
 

Met de gewonnen sleutels 

beschikten wij nu over de 

mogelijkheid in Vector's fort te 

komen – helaas bleek de toegang 

versperd door een berg stoelen. 

 

 Wist je datjes 
– Walibi al in de box of shame 

heeft gezeten? 

– dat hij zelfs daarin faalt? 

– if you need grilled cheese in the 

neighbourhood, who you gonna 

call? Niek (!) /Sjoerd (?) 

– Sjoerd liever met kinderen 

speelt dan met Lego? 

– Yvonne en Adri een club 

hebben: De Verdoemde Zielen? 

– Ilze nog steeds een Lego Harry 

Potter-huis heeft (meerdere)? 

– zijn derde vinger het nog wel 

doet? 

– vier uur slaap precies genoeg 

is? 

– Chantal en Roland de 

verrassing superlief vonden en 

dat alle kindjes meededen? 

– de kinderen van groepje groen 

konijnenkaas hebben gegeten? 

– de kindjes van bruin eerst 

besjes eten en dan vragen of ze 

giftig zijn? 

– de maisomzet van de 

Bekveldse boeren dit jaar flink 

geslonken is? 

– Janne en Melissa wel de 

uitgang van het doolhof vonden, 

maar ondertussen alle kinderen 

zijn kwijtgeraakt? 

– het Levend Ganzenbord zijn 

eigen leven leidt? 

– Melissa dacht dat “Bekveld” 

speciaal voor Kneuterkamp 

verzonnen was? 

– als je cavia's gaat pakken dan 

mag je niet zo hard vast pakken 

en als de cavia's in het huisje 

zitten dan laat je ze met rust en 

als ze in de grote ton zitten dan 

mag je niet op de kop zetten want 

anders doe je ze pijn en als je er 

eentje hebt dan niet uit de wei 

gaan want anders valt er een uit 

je handen? 

– S'mocus niet in de gaten had 

dat er voor zijn huwelijk “ Lang 

Zal Hij Leven” werd gezongen? 

 

 
Te Koop/Aangeboden 
– Cavia (z.g.a.n, paar kleine 

gebruikssporen) 

Jaargang 34, woensdag 27-8-2014 
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Het WeeR: 

Overwegend droog met later op 

de middag kans op plaatselijke 

gekleurde IJssel. 

 

De opening: 

In de ochtend stond niet zoals 

gewoonlijk de langneuzige Gru 

bij de muziek, maar de 

getalenteerde charmante Vector 

met zoals gewoonlijk zijn haar 

weer top in ord en El-Macho was 

er ook nog bij. 

Omdat die Minions de hele tijd 

zo bewegelijk zijn, gingen we 

onze spieren lekker los maken 

met onze lasso. 

 

 
 

Vervolgens konden we nog even 

lekker los gaan met verf en 

kwasten op onze hutten, ons haar, 

onze mooie shirts en onze arme 

groepslijding, totdat die Gru 

besloot om zijn lange neus weer 

in onze zaken te steken. Hij wist 

ons te melden dat hij samen met 

zijn onderdanen op het dievenpad 

is geweest vannacht. Het 

resultaat hiervan is dat de kluis 

nu in het bezit is van het lelijke 

broertje van Pinoccio, en hij liet 

ons een filmpje zien hoe het die 

avond is gegaan. 

Er werd besloten om de kluis met 

inhoud en al over te dragen aan 

een Circus/Bankdirecteur. 

Wij gingen in een grote polonaise 

richting het hoofdkantoor van de 

bank (of zo iets) om alles maar  

veilig te stellen. 

Daar aangekomen bleek dat die 

domme broer van Uncle Fester 

nog steeds niet de goede sleutel 

had en die blijkbaar nog in bezit 

was van die ooh zo mooie, 

knappe geweldige Vector. 

Op het moment dat deze koning 

er met de kluis er vandoor wilde 

gaan, kwam de man met hoge 

hoed en 2 gorillaatjes van 

beveiliging aan met hoge 

snelheid en veel poeha. 

Deze werden direct op de Spy-

minions, El Macho en die lieve, 

zachtaardige, goedwillende 

vector afgestuurd. 

Wat volgde was een knokpartij 

die zijn weerga niet kende. 

Menig klap werd onder de gordel 

uitgedeeld, haren uit hoofden 

getrokken en er schijnt zelfs een 

nieuw soort chemisch wapen 

ingezet te zijn. De woordvoerder 

van de bank ontkent echter dat 

deze over dergelijke wapens 

beschikken en stelt dat er geen 

tanks zijn in Bagdad. 

Nadat de paarse Minions nog wat 

beurser waren geslagen, werd 

onze lieve Vector zonder pardon 

bij de lurven gegrepen en 

achterin de kofferbak van de 

gereedstaande vluchtauto 

gedeponeerd. Met gierende 

banden gingen de witte boorden 

criminelen er vandoor. What to 

do... What to do... Al dat geweld 

maakt natuurlijk een Minion 

hongerig, dus gingen we maar op 

zoek naar een mooie spot om de 

Minion vreet modus te activeren 

en een paar bammetjes in ons 

frontale gezichtsgat te drukken. 

Vreetmodus aan, behalve voor de 

arme lijding. Maar die kunnen 

toch wel een substantie-arm dieet 

gebruiken.  

 

Mooi paars is niet lelijk, maar 

paarse Minions zijn toch wel een 

beetje zielig (en lelijk). Omdat 

wij de beroerdste niet zijn, 

streken we nog eenmaal over 

onze harten om een antiserum 

voor de paarse ziekte te 

ontwikkelen. Verspreid door de 

stad liepen enkele verdwaasde 

professoren rond die ons allerlei 

ingewikkelde technisch 

geavanceerde spelletjes en 

raadsels lieten doen, waarmee we 

puzzelstukjes van een of andere 

formule konden verdienen. De 

leukste opdracht was natuurlijk 

het Doetinchems 

Kampioensschap Hard Zingen 

Voor Een IJsje! 

De kelen weer schor, de formule 

in de broekzak (of in de 

linkerpocket) toch maar weer 

naar de speeltuin stiefelen, want 

onze ouders kwamen ons mooie 

stulpje bekijken. Beetje zingen, 

een loze belofte van die langneus 

en weer schnell naar huis om nog 

een keer op tijd naar bed te gaan 

voordat de week weer om is. 

 

Wist je dat: 

– Cindy tegen eenhoorns praat. 

– S'mocus lasso's maar irritante 

dingen vindt. 

– Janne vind dat Huub een grote 

zak heeft. 

– het volgende wist-je-datje niet 

door de censuur commissie is 

gekomen. 

– de eindredactie van de 

Kneutergraaf elke 

verantwoordelijkheid hiervoor 

ontkend. 

– Menno sneller typt dan zijn 

schaduw. 

– dat eigenlijk voor iedereen 

geldt die op deze brakke pc iets 

probeert te tikken. 

– we nog computer sponsoren 

zoeken voor volgend jaar!!!! 

Jaargang 34, donderdag 28-8-2014 
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Het weer: Piet Paulusma geeft 

een 8 af voor bbq's, met overdag 

kans op een overdosis 

diwaterstofoxide. 

 

Vandaag is het een heugelijke 

dag omdat het paarse kwaad 

voorgoed uit de speeltuin 

verbannen gaat worden. Maar... 

Nog veeeeeeeel belangrijkerder, 

vandaag is ook de dag dat Jason 

en Laura elkaar de eeuwige 

trouw beloven. (althans tot een 

uurtje of drie) 

 

 
 

Hoewel wij heel tolerant zijn, 

ontkwamen de paarse mormels 

eeeuh Minions er niet aan om in 

een heuse box of shame te 

worden gegooid. De Spar had 

helaas geen rotte tomaten en/of 

eieren meer, dus gingen we maar 

de formule van Nefario 

gebruiken om dat paarse randje 

er weer af te krijgen. Dit werkte 

perfect, maar helaas was de 

formule niet toereikend om ook 

in een keer de hutten te laten 

verdwijnen. Helaas helaas, we 

waren genoodzaakt om zelf onze 

eigen troep op te ruimen. Met 

hier en daar een schram en een 

pijnlijke rug vanwege het vele 

sjouwen, zag de speeltuin er al 

snel weer uit alsof er nooit een 

invasion of the Evil Minions was 

geweest. Het enige wat we 

vergeten waren om op te ruimen, 

was de trouw 

ezel/eenhoorn/Walibi (zelf 

doorhalen wat niet van 

toepassing is). 

Een klein detailtje, maar ook 

weer goed te gebruiken om de 

huwelijksceremonie wat extra 

schwung te vergeven. Vector 

deed zijn uiterste best om een 

tijdelijk ambtenaar van de 

huwelijkse stand na te doen, er 

werd gelachen en gejoeld, en 

zelfs nog wat lekkers uitgedeeld. 

Partey-partey! Maar een knalfuif 

is pas echt compleet als er ook 

iets leuks te doen is. Raketten 

afschieten, marshmallows 

roosteren of op waterbalonnen 

zitten. Spelenderwijs maakten wij 

kennis met een veelvoud van 

wetenschappelijke begrippen en 

de uitwerking daarvan op ons 

dagelijks leven. De belangrijkste 

les: water is nat. Ohnidan Vector!  

 
 

De professoren hadden ook nog 

voor heel veel proefjes voor ons 

klaargezet in twee mobiele 

laboratoria. Iets met peper en 

zout, aangevuld met lava en rode 

kool. Ik hoorde de kok wel 

fluiten maar ik weet ook niet 

waar de lepel precies hangt. We 

hebben ons in ieder geval 

kostelijk vermaakt met deze 

vernuftige spelletjes.  

En toen.... 

Toen was het alweer voorbij. 

Geen Kneuterkamp meer, geen 

blauwgeslagen duimen, geen 

vervalste dollars, geen Minions, 

geen paarsgeverfde groepslijding, 

geen aju en tot morgen, geen 

limopauzes bij de hut, geen Gru, 

geen Vector, geen gratis Friûl 

ijsjes, geen Minions, geen 

filmpjes, geen foto's, geen... 

uhm... inspiratie. Alles op. Weg.  

Maar vooral geen Minions!  

 

Wist je dat: 

– de koek nu echt op is. 

– en ik er niks van gegeten heb. 

– LATER!!!!!!!!!!!! 

 
 

------------------------------------ 

 

Bijlage bedankjespagina: 

*: Mega M(/C)indy 

**: Swiebertje 

***: Tita-Tovenaar 

****: No Limit 

*****: Spongebob Squarepants 

******: Film van Ome Willem 

*******: Bob de Bouwer 

********: Brum 

*********: Tomorrow 

**********: Teletubbies 

***********: Flintstones 

************: GhostBusters 

 

Jaargang 34, vrijdag 29-8-2014 
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BANANA-Bedankt! 
Om dit eens op een echt origineel 
manier te doen: onderstaande 
teksten dienen gezongen te 
worden op een TV-tune of andere  
muziekje (zie vrijdag voor 
bijbehorende melodieën). 
 
Is het een vliegtuig? is het een 
vogel? Nee, dat is het niet; het is 
mega-minion Cindy! Die ons van 
de nodige lijding voorziet.* 
 
Prof Nefario, Prof Nefario, prof 
Nefario in z’n karretje. Prof 
Nefario, Prof Nefario, Niek die 
zat nog nooit zo strak in z’n 
pak.** 
 
’t Is echt, ’t is heus, ’t is raar 
maar waar, een echte 
multimedia-tovenaar! ’T Is Gru, ’t 
is Rick, t’ is waar.*** 
 
Menno, Menno Menno, Menno 
Menno, Menno Menno, maar 
ook Vector!**** 
 
Hij zit achter een geluidstafel, en 
mixt het geluid: Arjan Wanders! 
Iedereen weet wat voor 
techneut het is: Arjan Wanders! 
Arjan Wanders, Arjan Wanders, 
Arján Wandérs!***** 
 
Vector’s maatje was heel stoer, 
Bas ging op de macho-toer. 
****** 
 
Spý Minions, wie zijn er evil? Spy 
Minions, nou en of. Sandra en 
Ferson, en Anneloes. Wie zijn er 
geel, na hun douche?******* 
 
Minions, gaan te keer, roepen 
Banana! keer op keer. Niek, 
Dennis, Kenji, Kenny. ******** 
 

Weeskindjes, Weeskindjes, 
dakloos, Weeskindjes, het zijn 
Zoë, Bas en Riko.********* 
 
Het zonnetje schijnt, de lucht is 
blauw, groepslijding kom maar 
gauw:********** 

 Rood: Hans, Deborah, 
Lucy, Ilze 

 Oranje: Vera, Inga, Els, 
Karen 

 Groen: Jetske, Rosa, Jaap, 
Walibi 

 Zwart: Mark, Marcel, 
Yvonne, Nikki 

 Bruin: Melissa, Janne, 
Renske, Huub 

 Blauw: Peter, Jorik, Ralf 
 
Betsie, Chantal Donna, maken 
elke dag het voedsel klaar. Adri, 
Roland, Laura, die elke dag als 
laatste slapen gaan. 
*********** 
 
Er loopt iets rond, in de lange 
nacht… wie zou dat zijn… 
Smocus! Hij blijft lang op, tot 4 
uur ’s nachts… wie is die man?... 
Da’s Smocus.************ 
 
(zo, genoeg gezongen! Nu weer 
even terug naar normaal, voor 
zover mogelijk.) 
 
Onze dagminions waren dit jaar 
weer onmisbaar: 

 Mevr. Hattie, in haar vrije 
tijd Esther van Loo 

 Bankdirecteur, Erik 
Groters 

 Zijn Bodyguards, Koen en 
Jaap Veldman (KIVADA 
Ulft) 

 Zuperzlimme profz; Resi, 
Beitske, Suzan, Luca, Luuk 
(incl. foto’s!), Niels en 
Jolieke. 

Onze sponsor-minions van dit 
jaar waren: 

 Sloperij Barth 

 Bosman transport 
(pallets) 

 Spar Legebeke 
(levensmiddelen) 

 XSP (shirts) 

 GRTS (shirt/site-ontwerp) 

 Wim Rietman AGF 
(gezonde ronde 
mandarijntjes) 

 GAMMA Doetinchem (al 
die bouwhelmpies) 

 Spider Tattoo 
(springkussen) 

 Hanos (bekers) 

 Installatiewerk 
Achterhoek-Rivierenland 
(hout) 

 Mama Yannick (groepje 
groen, kruidenlimonade) 

 Mama Van Loo (ook 
kruidenlimo) 

 Ouders Kroes (wassen 
van shirts vrijwilligers) 

 Mama Maud (groepje 
rood, extra wassen) 

 En alle overige donaties 
ter versterking van de 
inwendige Minion 

 
De achterkant van onze Minions 
was dit jaar bevolkt door: 

 ColonX 

 Buro Wittenburg 

 Friûl 

 R&M autoservice 

 Copal 

  Kinderboerderij Feltsigt 

 Wopereis 

 Kachelhöltje’s partypret 

 Keizer metalen  

 Speeltuin Schöneveld 

 F. Wiggers 

Jaargang 34, Bedankjes 2014 
 



 

 

 

 

maandag 
We kwamen aan op maandag ochtend, in speeltuin Schöneveld, 

Dr. Gru, heette ons welkom, hij zocht zijn kluis met geld. 
We gingen naar het park toe, namen weesjes mee naar huis, 

Vector gedraagt zich heel erg raar, nee er is iets niet pluis, 
Waar is toch die kluis, Come on! 

 
Refrein 

O, nee het geld is weg, we moeten de kluis gaan zoeken! 
Wat, een dikke pech, we moeten de kluis gaan zoeken! 

De kinderen zijn nu geel & we kijken in alle hoeken, 
Waar is toch dat geld, we moeten de kluis gaan zoeken, Come on! 

We moeten de kluis gaan zoeken, Come on! 
We moeten de kluis gaan zoeken! 

 
dinsdag 

De dag begon met hutten bouwen, en bij Vector op bezoek, 
Daar vonden we een schatkaart, wat stond daar in de hoek? 

De route die we volgde kwam uit in de sportgymzaal, 
Daar vonden we veel sleutels, maar helaas niet allemaal, 

Ook al zochten we massaal, Come on! 
 

“Refrein” 
 

woensdag 
Gru is blij, hij denkt te weten, waar de andere sleutels zijn, 

Met de bus zijn wij vertrokken, naar een heel groot mais terrein. 
Vector en El Macho, zaten in het labyrint, 

Daar lagen ook de sleutels lof, voor degene die ze vind, 
Was het soms een kind? Come on! 

 
“Refrein” 

 
donderdag 

Gru ging er ’s nachts op uit, nu is het geld weer terug, 
Toen naar de Evil Bank toe, dat moest wel heel erg vlug. 

De kinderen zijn nog steeds geel, en die paarse heel gemeen, 
We moesten vossen vangen en dat deden we niet alleen, 

Prof., help ons nu meteen! Come on! 
 

“Refrein” 
 

vrijdag 
De prof heeft de formule, nu zijn we weer gewoon, 

Het werkt niet op de hutten, dus moest het veld weer schoon. 
’s Middags konden we proefjes doen, soms met heel wat kabaal, 

Dan was er ook nog waterpret, ja dat was het helemaal, 
We zijn nu weer normaal! Come on! 

 
“Refrein” 
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