Wist je dat …



































Sebastian helemaal niks kan?
de moeder van Natalie snurkt?
de smurfen onwijs druk zijn?
Sebastian vals speelt bij het terreinverkenningsspel?
Amber stickers jat?
DEM vierde is geworden bij het terreinverkenningsspel! Van de vier..
Lotte gek is op stickers van My Little Pony
Vanya meer dan 5x per uur zegt: ‘wie doet/was dat in godsnaam?’
Sebastians telefoon de verzamelplek was voor stickers?
Sebastian te zwaar is voor zijn bed?
de smurfen een goede gezonde motivatie hebben om te winnen?
Amber altijd zeurt?
de Linker en de Rechter er niet uitzagen met wc-rollen op hun hoofd?
er een onwijs groot kussengevecht ontstond?
het kussengevecht super baas was omdat de kussens zo chill gooiden?
Serge verliefd is op Lisanne EN Lotte?
sommige mensen niet kunnen eten?
meiden bang zijn voor wespen?
Kelsey steeds haar schoen verloor?
Levend bingo heel leuk is, maar wel onoverzichtelijk?
Nikki goed kan masseren?
Lisanne de nieuwe Paris Hilton is?
de leiding een baze chillplek heeft?
het kussengevecht het hoogtepunt was van de vrije tijd?
Vanya het chill vindt om in bedden van anderen te klimmen?
de casinoavond het hoogtepunt was van alle activiteiten?
de smurfen, maar dan ook echt alle smurfen, doodsbang waren tijdens
de spooktocht en bijna iedereen natte wangen had na afloop?
Vanya erg lang op kan blijven?
Serge snurkt?
de leiding niet aan slapen is toegekomen?
snoep vet goedkoop was, waardoor iedereen vet veel snoep had?
De Spartaan hardhandig wakker werd gemaakt door de smurfen?
de wekker “Wake-up” van The Prophet was.
‘Wat krijgen we nou!’ heel erg goed was in vals spelen, beter dan wij?

 Lisanne geen snoep uit een bak water kan happen?
 Lotte blij was dat ze het niet hoefde op te nemen tegen de overige
leiding?
 de smurfen al hun punten inzetten op Frans bij het worstelen i.p.v. op
Sebastian?
 De smurfen (vooral Sebastian) verdrietig waren dat de kabouter niet
werd gewonnen?
 de smurfen onwijs veel troep maken?
 Sebastian de onderbroek van Vanya, een tijdschrift, een paar sokken en
een schoen van (….?) heeft meegenomen omdat de smurfen dat zijn
vergeten?
 Sebastian die troep mocht opruimen toen iedereen weg was?
 het MIR-kamp een onwijs groot succes was?!
 de smurfen op maandag lekker lang hebben uitgeslapen?
 Amber heeft overgegeven tijdens de terugreis?
 Kelsey nu niet meer zo bang is van de spannende spooktocht?

