Survivallen
Met Flip de beer
Flip gaat mee op survival. Het is helemaal niet erg om vies te worden!
♪Hallo daar ben ik weer, ik ben Flip de Beer, bij wie mag ik logeren? Wie is dat deze keer?♪
Hallo allemaal. Spannend hè? Weet je al wat we gaan doen? We gaan survivallen! Hie hoe!
Hé, we gaan een survivaltochtje doen vandaag natuurlijk, maar we beginnen met de
camouflage, de echte survivalsmeek, hè Flip, dat hoort erbij.
Ja. Wie wil als eerste? Ik! Ik! Jij? Zullen we jou als eerste doen? Ja. Want dat hoort er
natuurlijk een beetje bij, een stoere camouflage hè. Hé, weten jullie een beetje wat
survival is, wat we een beetje gaan doen vandaag? Nou, nee. Nee. Nee? Wat denken jullie?
Vies worden. Vies worden. Ja. Ja. Klimmen. En klimmen. Kruipen. En kruipen.
Zo Flip, zullen wij eens eventjes kijken hoe iedereen er uitziet? Ja. Eerst effe kijken hoor.
Joh, jullie zien er stoer uit zeg! Wow! Ja, dit is alvast gelukt. Oh, voorzichtig, oh, oh. Ja. Nou
jongens en meisjes, weten jullie wat dit is? Flip, weet jij dit? Ja, dat is een pijl en boog. En
wat denken jullie, heeft ie gelijk? Ja. Is dit een pijl? Ja. En is dit een boog? Ja. En wat gaan
we ermee doen? Schieten. Schieten hè. 3, 2, 1… nou! Hoepelakkee! Yes, hij zit erin! Oh, goed
zo! Die ging er net niet in.
Jongens, tijgeren! Eronderdoor en verder tijgeren, ja. Ja. Ja. Kijk eens, nu mogen jullie
even hier bij het trappetje gaan staan, want Flip, waar lijkt dit op? Eh, touwen. Een
junglebrug. Een junglebrug, een touwbrug. Oh ja. Ja. Ja. We gaan net doen alsof we jou
over een hele grote rivier heen gaan lopen. Oeh, spannend! Houden jullie me wel goed vast?
Woeah! Hè. Ja, het gaat goed! Oh, huuh, helpie! Ja. Gehaald. Zullen we door de modder met
zijn allen? Ja!!! Oh, bij mijn been. Hè. Zo. Nou, oh, we zijn er bijna. Oeh, een beetje vies. Hoe
vonden jullie het? Leuk!!! Hartstikke leuk! En hoe vond Flip het? Leuk! Wat zijn jullie vies
geworden hè? Ja, dat wel. En wat vonden jullie het allerleukste? Vies worden. Ja, vies
worden! Haha. En nu lekker onder de douche! Dag, tot de volgende keer!

