
 
 
 

Jaargang 36, maandag 15-8-2016 
 

Het weer: er was geen smurfje 

aan de lucht. De nodige smurfjes 

waren op zoek naar schaduw. 

 

La la la lala lalala…………… 

 

Na het openen van de prachtige 

poort, stormden alle kinderen en 

ouders Smurfenland binnen via 

de magische verkleintunnel. 

Smurfgetrouw begonnen we de 

dag met het Kneuterkamplied en 

het smurfen van de vlag. 

Vervolgens hebben Brillie en 

Smurfin de kinderen verdeeld in 

groepen en werden de t-shirts 

versmurft. Elke groep deed 

kennismakingsspelletjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote Smurf smurfte smeuro’s 

uit en zo kon de handel in pallets 

beginnen. Al snel werden de 

eerste hutten gesmurft. 

Natuurlijk werden alle kleine 

smurfjes voorzien van de nodige 

hydratatie en zonnebrand. Na 

een welverdiende lunch 

smurften we naar het 

vossenstraatje om spelletjes te 

spelen. 

Hier was van alles te doen. Zo 

waren er heuse krachtmetingen 

met touwtrekken, waarbij 4 

groepslijding het niet kan winnen 

van 20 kinderen. Zoekacties naar 

de wekker van Speurdersmurf 

die zelf even faalde. Lucifer 

estafette met Lolsmurf. 

Geitenvoetbal bij Brilsmurf, wat 

voor smurfige taferelen zorgde.  

 
 

Hints spelen bij Smurfin, die 

gesaboteerd werden door 

Moppersmurf. Als straf werd hij 

een grassmurf en kreeg een 

afdruk van een bril in z’n gezicht.   

Grote smurf liet tijdens de limo 

pauze doorschemeren dat hij de 

staartster ging bekijken en 

hierdoor een tijdje afwezig was 

uit het grote smurfendorp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eenmaal terug in Smurfenland 

was er nog even tijd om aan de 

hut te smurfen tot grote 

blijdschap van de kinderen. 

Gelukkig waren er nieuwe pallets 

gesmurft. Tijdens de afsluiting 

vonden zowel Brilsmurf en 

Smurfin dat zij het ontstane 

machtsvacuüm het best in 

konden vullen. Moppersmurf 

werd chagrijnig van het gekibbel, 

want hij haat dat toevallig. Hij 

stelde voor om de kinderen via 

een referendum, waar gelukkig 

geen VN ambassadeurs bij zijn, 

te laten beslissen. Wij zijn erg 

benieuwd naar de uitslag ;-)  

+ 

 

 

 

Uitgeput gingen onze kersverse 

smurfjes nog even het lied 

smurfen. Tevergeefs werd 

geprobeerd door de lijding de 

ouders bij de hutten weg te 

smurfen. Uiteindelijk gingen de 

smurfjes weer met hun 

oudersmurfen mee naar huis. 

Heuj morgen weer een dag!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat? 

- De nieuwe hamers en 

zagen vet awesome zijn? 

- We Sité Woondiensten 

daar erg dankbaar voor 

zijn? 

- Er kinderen zijn die aan 

free-running doen? 

- Strepen ook bij grote 

honger essentieel is? 

- De dames van de “poort” 

dit jaar gebruik hebben 

gemaakt van Bob Ross 

technieken? 

- Hij onwijs geslaagd is? 

- Niek verliefd is op het 

“ding” van Jorik? 

- Het loont om outside the 

box(er) te denken? 

- No strings attached? 

- Niek het goed doet onder 

Sandra? 

- Huub en Arjan een 

latrelatie hebben? 

- Vera haar eerste 

vergadering heeft 

voorgezeten? 

- Ze de smurfjes best onder 

controle had?  



 
 
 

Jaargang 36, dinsdag 16-8-2016  
Het weer: Naast het koude briesje was er niks op aan te smurfen.  Na de gebruikelijke ochtendrituelen, was het tijd om de langverwachte verkiezings- uitslag te onthullen. Dit bleek een bijna unanieme uitslag te zijn: Grote Smurfin. Om het leed te verlichten kreeg Brilsmurf een cadeau van Lolsmurf, wat een knallend succes bleek te zijn.           Brilsmurf kon dit echter niet waarderen. Dit bleek de druppel die de emmer deed oversmurfen. Brillie besloot het dorp te verlaten om zijn geluk elders te zoeken. De eerste beslissing van Grote Smurfin was dat de paddenstoelen uitgebreid moesten worden met schaduwrijke plekjes, waar dan ook zeilen voor verstrekt werden. Naast werken aan de paddenstoelen had Knutselsmurf een creatief alternatief ochtendprogramma voorbereid. Dit bleek vooral in de smaak te vallen bij de paarse/groene groepslijding.         

Na de lunch en een niet zo als afgesproken chaotische plaspauze bleek Speurdersmurf een spoor te hebben gevonden. Groep voor groep vertrokken we al brillen zoekend, waarna we aankwamen in het Bonanzapark. Hier troffen we Brillie aan in een houten kooiconstructie zonder dak. Brillie bleek echter hoogtevrees te hebben, waardoor we opzoek moesten naar de sleutel. Deze had Karnemelk echter gewoon in zijn binnenzak. Hij wou de sleutel overhandigen, maar als voorwaarde moesten we smeuro’s verzamelen. Dit deden we middels een middagje handjeklap, spelletjes en iets te veel middagzon. Na veel zweet, emotie en hard werken bleek dat we voldoende smeuredoekoes hadden verzameld om Karnemelk te overtuigen. Brillie was weer vrij, waarna hij direct weer zijn irritante betweterige gedrag vertoonde.          Onze taak in het Bonanzapark zat er eindelijk op, waarna we in een grote slinger terug smurfte naar het smurfendorp. Hier bleek gelukkig nog wat tijd te zijn om aan onze paddenstoelen te tuinieren. Aan het eind van de dag bleek dat Brillie na een diepgaande overhoring aan Karnemelk heeft verteld waar het smurfendorp is, en hoe hij daar naar binnen kan komen! 

Wat zullen de gevolgen hier van worden……………..  Wist je dat? 
- Wout nog steeds een foto van Cindy naast zijn bed heeft? 
- Een extern bedrijf een programmeur betaalt aan de KK-website te bouwen? 
- Ze dat zelf niet weten? 
- Arjan er over nadenkt om alle instrumenten van de band een keer over te nemen? 
- Jaap heel lief is? 
- Smurfen alles mogen zolang ze blauw zijn? 
- Ellen harig is? 
- Hans (Henk) schattig is? 
- Smurfen SOA’s zijn (smurfelijk overdraagbare aandoening?) 
- Jaap niet zo handig is de laatste paar dagen? 
- Speurdersmurf de volgorde van 1 tot 6 niet kan onthouden?    GEZOCHT: Schone boxershorts voor Moppersmurf, want die van Smurfin zitten niet zo lekker.     



 
 
 

Jaargang 36, woensdag 17-08-2016 
 

Het weer: Warm! Gelukkig 

genoeg schaduw voor verkoeling 

(voor sommige zelfs teveel). 

 

De ochtend begon met een 

huilende Smurfin. Door de 

snikken heen kregen we mee dat 

Gargamel het smurfendorp heeft 

bestormd, en dat er een paar 

smurfen gesmurfdt (dit is 

smurfs) zijn.  

 

 
 

Moppersmurf haaaat huilen, en 

vond Smurfin maar een slechte 

leider. Hij gaf haar nog één dag 

om te laten zien dat ze een 

goede leider was en vroeg zich af 

wie er zo gek zijn geweest om 

voor Smurfin te kiezen. De oude 

Mopperkont besefte echter niet 

dat hij degene was die haar heeft 

benoemd, wat Smurfin erg leuk 

vond om er nog even bij hem in 

te smurfen.  

Moppersmurf had beelden van 

de beveiligingscamera’s, die we 

vervolgens met zijn allen gingen 

bekijken. Hier zagen we dat 

Gargamel driftig op zoek ging 

naar de smurfen, en dat de 

hutten hierbij niet gespaard 

bleven (“Neeee!”). Voor 

sommige was dit erg spannend, 

en er moesten zelfs smurfen de 

zaal verlaten. Na afloop van het 

verhaal werd Gargamel’s kasteel 

bestormd en deze meldde dat 

we de gesmurfte smurfen weer 

terug kregen als we de grote 

toverformule van Grote Smurf 

zouden smurfen. Grote Smurf 

was niet aanwezig, maar 

Moppersmurf had sterrenstof 

gevonden en wist waar we heen 

moesten voor het toverboek. 

Vol enthousiasme begonnen de 

kinderen aan de tocht. Eenmaal 

in de Koekendaal aangekomen, 

benadrukte Moppersmurf nog 

maar eens dat HIJ alles moest 

doen: hij had de speurtocht 

(levend smurfenbord) gevonden 

die naar het boek moest leiden.  

Het levend ganzenbord leidde 

ons naar, ja naar waar eigenlijk, 

niet het boek in elk geval. Ook 

hier moest Moppersmurf weer 

aan de slag.  

Na de lunch en regenboog-

tikkertje kwam er een – verdacht 

veel op Gargamel lijkende – rare 

man het veld op die vertelde dat 

Gargamel wel een beetje spijt 

had van zijn gedrag en voor 

spelletjes had gezorgd. De drone 

zorgde voor veel afleiding, 

zwaaien is dan opeens erg leuk. 

Het levend tafelvoetbal en de 

stormende vrachtwagen vielen 

goed in de smaak, maar het 

leukste was toch wel Brillie zijn 

sokken af pakken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat iedereen helemaal 

afgepeigerd was moest er echter 

nog terug gelopen worden. Na 

een hele lange wc rij begonnen 

we – zonder enthousiasme – aan 

de terug tocht.  

Onderweg werd grote smurf nog 

wel met enthousiasme begroet, 

maar eenmaal bij de speeltuin 

aangekomen bleken de kinderen 

toch wel erg moe te zijn. Zingen 

werd voornamelijk door de – 

toch al wel hun stem verliezende 

– lijding gedaan.  

Ajuu, lekker slapen en TOT 

MORGEN!. 

 

 
 

Wist je dat? 

- Smurfen in de schaduw bleek 

worden (Sokkenworstelen 

had hier uiteraard niks mee 

van doen)? 

- Uitgescheurde broeken in zijn 

dit jaar? 

- Nummer 23 NIET voorkomt 

vandaag? 

- Cris P. graag uitslooft (maar 

roze hier blij mee was)? 

- Rosa graag elke regel op wil 

slaan? 

- Kiddo’s van Oranje hun eigen 

pallets maar mee nemen? 

- Dennnuuuus!? 

 

Gevonden: 

- Zakjes met verdachte 

voorwerpen.  

- Een mopperkont die in de 

lingerie van Smurfin 

verdwaasd op zoek was naar 

deze zakjes. 

- Suikerklontjes onderweg naar 

de band (moesten de 

kinderen gelokt worden?) 



 
 
 

Jaargang 36, donderdag 18-08-2016 
 

Het weer: Na het weer van de 

afgelopen week, wat voor veel 

verbrande lichaamsdelen heeft 

gezorgd, was de zonneschijn te 

intens. Grondregenwater in de 

middag zorgde voor de nodige 

verkoeling (en verhitting).  

 

We begonnen een dag met een 

samenvatting van de afgelopen 

week, voorgedragen door de nu 

nog Grote Smurf. De conclusie 

van zijn voordracht was dat de 

ingrediënten voor de toverdrank 

helaas de avond hiervoor niet 

zelf naar de speeltuin zijn 

gewandeld. Er werd ouderwetse 

kinderarbeid in gezet om deze 

ingrediënten bij elkaar te 

scharrelen. De Grote Smurf wist 

dat er een aantal vreemde 

tovenaars in de stad woonden / 

bivakkeerden, waarna we  in 

regenboogslingerende formatie 

(inclusief pink fluffy unicorn) 

naar het centrum van 

Doetinchem marcheerden.  

 

Daar aangekomen stond ons een 

aangename koele vloeibare 

versnapering te wachten, 

waarna we met zijn allen het 

winkelende publiek compleet 

hebben ontregeld. Tussen het 

ingrediënt sprokkelen, spelletjes 

spelen, opgejaagd worden door 

Karnemelk en Azaron door, was 

er gelukkig ook nog tijd voor het 

ieder jaar welkome ijsje van 

Friûl.  

 

 

Na de lunch, die te vroeg begon 

en te vroeg afgelopen was, 

vervolgden we, uiteindelijk met 

de complete groep,  inclusief 

kruidentuin, onze kneuterreis 

terug naar Smurfenland. 

Eenmaal bezweet aangekomen 

leverden wij de verlepte plantjes 

af aan de Grote Smurf, die hier 

een overheerlijk drankje van ging 

maken voor de boze Gargamel. 

Aangezien wij hier niet op wilden 

wachten, heeft Moppersmurf 

besloten dat het tijd was om 

onze paddenstoelen te pimpen. 

Zaag, hamer, spijkers, verf en 

kwasten werden hiervoor 

tevoorschijn gesmurft.  

 

 
Het animo hiervoor bleek echter 

gering, waardoor de 

groepslijding van groepje roze 

besloot dat het tijd was voor de 

eerste kan koud grondwater in 

de nek van een schattig kindje.  

 

 
 

Zoals het kneuterkamp betaamd, 

ontaarde dit in een “All out 

water war”. Hierbij sneuvelde 

menig kneuterkampshirt, korte 

broek en het humeur van enkele 

groepslijding.  

Rond de klok van vier (beter 

bekend als de klok van 4) besloot 

Moppersmurf dat het genoeg 

was en gooide de poort open, 

zodat de ouders hun ouderlijk 

gezag konden tonen. Om kwart 

over 4 riep de nu nog Grote 

Smurf dat zijn drankje klaar was. 

Na enig overleg bleek de beste 

optie om de smurfen tijdelijk 

even weg te smurfen, zodat de 

kinderen de oude knorrige 

karnemelk konden roepen. 

Compleet in de lijn der 

verwachting at de oude man de, 

met de verkeerde formule 

betoverde, smurfbessen op. De 

oude man (inclusief kat) viel zo 

diep in slaap,  dat zelfs alle valse 

noten van de band (inclusief de 

tot morgen) hem niet wakker 

kregen. Nu maar hopen dat de 

formule zijn werk gaat doen……. 

 

Wist je dat? 

- De mokken iedere dag 

door de keukencrew 

afgewassen worden? 

- Wij hier ontzettend 

dankbaar voor zijn? 

- Brillie een taalsmurf is? 

- Menno soms best lief kan 

zijn? 

- Sandra schijnt te snurken 

- Walibi moest kruipen? 

- Dat alle boxers gevonden 

zijn? 

- Disney donderdag? 

- Let it go? 

 

Gevraagd: 

Wie o wie kan er volgend jaar de 

koffer van een welbekende 

Kneuterkamper ophalen, zonder 

hierbij zich met de inhoud te 

bemoeien? Melden kan bij de nu 

nog Moppersmurf. 

Nunogmoppersmurf@gmail.com 



 
 
 

Jaargang 36, vrijdag 19-08-2016 
 

Het weer: We keken in 

Doetinchem naar buiten. Daar 

bleken de vogels te fluiten. Het 

weer zat ons mee, we waren 

tevree, dus konden we weer 

lekker gaan guiten.  

 

De poorten die gingen weer 

open. Zo konden we naar het 

podium lopen. De band stond al 

klaar, met bas en gitaar. Het 

bleek tijd de hutten te slopen. 

 

De formule bleek toch te 

werken. Dat was goed aan die 

ouwe te merken. Hij was 

agressief, nu is hij echt lief. De 

schade was nu te beperken. 

 

Dus pakte we hamers en zagen. 

De kiddo’s begonnen te klagen. 

De hut is nu weg, dat is vette 

pech, het einde begon nu te 

dagen. 

 

De pallets die moesten we 

sjouwen. Zelfs A-zaron was aan 

het mauwen. De trailer kwam 

vol, de lijding had lol. Tijd om 

met limo te sauwen.  

 

De  slinger die gingen we maken. 

Veel kids probeerde te verzaken. 

Elke plekje moest schoon, dat is 

heel gewoon. Anders gaat de 

speeltuin weer kwaken.  

 

Er was toch nog tijd om te 

spelen, zodat we ons niet gingen 

vervelen. De kids op de grond, de 

lijding gewond. Maar niemand 

die dat iets kon schelen. 

 

Na al dat gestier en gebuffel. 

Veel auwa en enkel geknuffel. 

Hadden we veel gezweet, tijd dat 

ik wat eet, als ik al die geuren op 

snuffel.  

Moppersmurf kwam toen ter 

tonele, hij had nog iets mede te 

delen. Hij ging op zijn knie, voor 

we weten wel wie. Hij wilde zijn 

leven graag delen. 

 

Een ja kwam er tussen de tranen.  

Haar ogen die leken wel kranen. 

Wat pallets gesjouwd, een altaar 

gebouwd. Ze leek zich in de 

hemel te wanen. 

 

 
 

De rooie die werd echter ouder. 

Hij kreeg al wat last van zijn 

schouder. Het was tijd voor 

pensioen, wie moet het nu doen. 

Zijn humeur dat werd al wat 

kouder. 

 

Met Mopper van mutsje gerolen, 

heeft hij toch de leiding gestolen. 

Hij deed al het meest, door Brillie 

gevreesd. Hij heeft toen de 

Brilsmurf bevolen. 

 

“Ga jij ergens anders maar leven. 

Op andere commentaar geven. 

Want wij zijn je zat, hebben het 

gehad.” Hier moest hij toch echt 

wel van beven. 

 

Hij sputterde toch nog wat 

tegen. Daar konden wij echt niks 

om geven.  Als Schippers zo snel, 

wist hij het toen wel. Hij rende 

de sprint van zijn leven.  

 

Het was nu echt tijd vieren, lief 

spelen, niet schoppen en klieren. 

Make-upje der op, glijden over 

sop. Zelfs Karnemelk liep niet te 

tieren. 

 

Onze leiding wou nog eenmaal 

wat zeggen. Tijd om haar taak 

neer te leggen. Het stokje gaat 

door, er gaan nu nieuwe voor. 

Veer en Aad moeten nu 

overleggen. 

 

Het gekneuter is echt afgelopen. 

Tijd dat de smurfen de speeltuin 

uitlopen..  Het was nu echt klaar. 

TOT VOLGEND JAAR. De koude 

smurfjes kunnen open. 

 

Wist je dat? 

- Rijmsmurf dit jaar weer 

wat te doen had? 

- Lief doen? 

- Een Auping boxspring 

best lekker slaapt? 

-  Ik er klaar mee ben? 

- Ik haat rijmen? 

 

Gezocht: 

 

Ondanks de serieus mooi functie 

die in voorgaande edities is 

geplaatst, hebben we de 

vacature voor kusjespost nog 

steeds vacant.  Hierbij nogmaals 

de functie-eisen: 

 

- Vrouw 

- Zachte lippen 

- Gevoel voor humor  

- Geen angst voor ontblote 

bovenlichamen  

 

Salaris conform kneuterkamp 

CAO. Bent u geïnteresseerd in 

deze functie, dan kunt u 

reageren via Peter (groepje roze 

ditmaal blauw). 



 
 
 

Jaargang 36, Bedankjes 2016 

      
Hé kom naar Smurfenland, Welkom 

allemaal, Ja kom naar Smurfenland, 

Een land vol pracht en praal 

Hé kom naar Smurfenland, Het is 

hier heel speciaal, Ja kom naar 

Smurfenland, Smurf mee met dit 

verhaal 

 

Met de Grote Smurf (Rick), de 

Brilsmurf (Niek) en de Lolsmurf (Bas 

S) 

De Speurdersmurf (Dennis) en de 

Knutselsmurf (Bas W) en de vrolijke 

Smurfin (Sandra) 

Met Mopper (Menno), en de Potige 

Smurf (Niek S) 

En ja Gargamel (Adri) je kent hem 

wel 

Die gaat er tegenin! En Gargamel 

heeft Asrael (Zoë) die kent toch 

ieder kind! 

 

Met de Fotosmurf (Arjan) de Anti 

Smurf (Simon) en de 

Keukensmurfen (Betsie, Chantal, 

Hans en Donna) 

Zij zorgen voor de inwendige smurf.  

Dan zijn er ook nog een aantal 

Oppersmurfen. Zij zorgen dat alles 

op rolletjes lopen. Deze smurfen 

zijn Cindy en Vera.  

 

De groepen werden dit jaar door 

een aantal ander gekleurde smurfen 

aangestuurd. Walibi, Chris, Peter en 

Niels zorgde voor de blauwe 

smurfen. Inge, Karen, Deborah en 

Els waren verantwoordelijk voor de 

groene smurfen. De gele smurfen 

werden aangestuurd door Mark, 

Jorik, Wout en Lucy. En dan hebben 

we nog de roze smurfen. Hans, 

Luca, Marcel en Jaap hebben deze 

smurfjes door de week heen 

geholpen. En dan mogen we 

natuurlijk de paarse smurfen niet 

vergeten. Janne, Rosa, Tessa en 

Carlijn waren het 

vrouwenpowerteam van paars. En 

dan als laatste de oranje smurfen. 

Met Huub, Renske, Marienke en 

Bjorn hebben ook deze smurfen de 

week overleefd.  

We mogen natuurlijk onze 

secretariaat smurf Ellen niet 

vergeten. Zij  zorgt op de 

achtergrond voor ons Smurfenland.  

 

Wat waren alle vrijwillige smurfen 

op woensdag blij met de vaste was 

moeder. Mama van Maud heeft 

ervoor gezorgd dat alle smurfjes 

donderdag weer een lekker fris shirt 

aan mochten trekken. Een ook heeft 

ze de vrijwilligers foto gemaakt.  

 

 
 

Ook zijn er woensdag drone 

beelden gemaakt door MC Free 

Drone. Marco Veugelink bedankt 

voor de mooie drone beelden die 

zijn te bewonderen in het filmpje 

van de woensdag.  

 

Donderdag hebben we een aantal 

tovenaars in de stad moeten 

zoeken. Dit waren Sanne K, Maike, 

Kars, Luuk V, Sanne v L, Lucas, 

Carola, Lena en Demy.  

 

Verdeeld over de week hadden we 

ook twee inval smurfen. Ilze en 

Anneloes sprongen bij daar waar 

het nodig was.  

 

Dan hebben we ook een smurfende 

keep / vliegende smurf Ferson die 

zorgt dat er allerlei hand en span 

diensten gedaan worden. En hij 

springt bij waar nodig is.  

 

De website wordt beheerd door 

ICT-smurf Ralf. Ook dit jaar heeft hij 

ervoor gezorgd dat er een hele 

mooie thema site is. Zo kunnen ook 

alle kleine smurfen zo naar hun 

eigen foto’s smurfen. De ICT- 

werkgroep kreeg een stagesmurf. 

Luuk T heeft op de dinsdag foto’s en 

filmpjes gemaakt.  

 

 
 

Ook was er de hele week een  kleine 

smurf die alles vanaf de 

achtergrond in de gaten heeft 

gehouden. Sil heeft op de 

achtergrond alle smurfjes zien 

werken en heeft op zijn eigen 

manier meegedaan aan ons kamp.  

En natuurlijk iedereen die wij 

ongesmuft vergeten zijn! 

 

 

 

Gezocht: 

 

- Stemmen. En dan bedoelen 

we menselijke stemmen? 

- Vele bussen Deodorant. 

Zowel voor mannen als 

vrouwen? 

- Thema dat over dit awsome 

thema heen kan……? 

- Pink fluffy unicorn? 

 

 

 

 

 

 



Kneuterkamplied 2016: “Wij gaan naar Smurfenland!

Orgineel: Stray Cats - Rock This Town

 

Dag1 

Nou we kwamen maandag aan, bij de blauwe poort.

Van deze plek hadden wij nog nooit gehoord.

Zingend gingen we naar grote smurf,

En daar kreeg ieder zijn eigen turf.

Want Brillie en Knutsel waren aan het woord.

 

Dag1 deel2 

Smurfenhuisjes gingen we toen bouwen

Maar eerst nog even met de pallets sjouwen

We leerden onze buren kennen

En Grote Smurf ging een ster verkennen

Wie wordt nu de nieuwe Grote S

 

Refrein 

We gaan naar Smurfenland! 

Het ziet hier helemaal blauw 

We gaan naar Smurfenland! 

Dit is de plek voor jou 

Smurf, smurf, smurf komop smurf!

We smurfen erop los hier in het smurfenbos

We gaan naar Smurfenland 

Het ziet hier helemaal blauw 

 

Dag2 

Die blauwe mopperkont geeft de leiding aan Smurfin

Na een grap heeft Brilsmurf er geen zin meer in

We volgden de brillen naar het bos

Daar vonden we een kooi, Brillie was de klos

Want Gargamel die stopte hem daar in

 

Dag3 

Gargamel is in ons smurfendorp gekomen

en heeft Smurfen naar zijn kasteel meegenomen

Die domme Brillie hield zijn mond niet dicht

Onze vrienden redden is nu onze plicht

Maar van het toverboek hebben wij nog niks vernomen

 

Dag4 

Grote Smurf vertelt dat we de toverdrank gaan maken

Daarvoor moeten we eerst bij de tovenaars geraken

Slakken, brandnetels en een spin,

Gooi het allemaal de ketel in 

Dat het Gargamel maar errrug vies zal smaken

 

Dag5 

Het smurfendorp is eindelijk weer compleet

Alleen jammer dat Gargamel er nu van weet

Dus we pakken weer in, we gaan weer weg

Als hij nog een keer komt heeft hij dikke pech

En we gaan op reis naar ons nieuwe Smurfenland!

Wij gaan naar Smurfenland!  

Rock This Town 

Nou we kwamen maandag aan, bij de blauwe poort. 

Van deze plek hadden wij nog nooit gehoord. 

Zingend gingen we naar grote smurf, 

En daar kreeg ieder zijn eigen turf. 

Want Brillie en Knutsel waren aan het woord. 

Smurfenhuisjes gingen we toen bouwen 

Maar eerst nog even met de pallets sjouwen 

We leerden onze buren kennen 

En Grote Smurf ging een ster verkennen 

Wie wordt nu de nieuwe Grote Smurf? 

 

Smurf, smurf, smurf komop smurf! 

We smurfen erop los hier in het smurfenbos 

 

Die blauwe mopperkont geeft de leiding aan Smurfin 

er geen zin meer in 

We volgden de brillen naar het bos 

Daar vonden we een kooi, Brillie was de klos 

Want Gargamel die stopte hem daar in 

Gargamel is in ons smurfendorp gekomen 

en heeft Smurfen naar zijn kasteel meegenomen 

n mond niet dicht 

Onze vrienden redden is nu onze plicht 

Maar van het toverboek hebben wij nog niks vernomen 

Grote Smurf vertelt dat we de toverdrank gaan maken 

Daarvoor moeten we eerst bij de tovenaars geraken 

Slakken, brandnetels en een spin, 

 

Dat het Gargamel maar errrug vies zal smaken 

Het smurfendorp is eindelijk weer compleet 

Alleen jammer dat Gargamel er nu van weet 

Dus we pakken weer in, we gaan weer weg 

Als hij nog een keer komt heeft hij dikke pech 

an op reis naar ons nieuwe Smurfenland! 




