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Avec le VCW-TGV on a voyagé à La Douce France. Dans le pays de Ngapeth, nous allons nager, mais
surtout, beaucoup de volleyball au niveau supérieur. Nos amis chinois sont restés en Extrême-Orient.
Met de VCW-TGV reizen we vandaag naar Frankrijk. In het land van Ngapeth gaan we zwemmen, maar vooral
veel volleyballen op top-niveau. Onze Chinese vrienden bleven achter in het Verre Oosten.
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Carl est démasqué  
Hier, la groupe de Louis, Joshua, Kathleen, Amelie,
Inès, Laure et Nena a demasquée Carl, le menteur.
Bravò!
Aujourd’hui les grands vont à la tobogan. Les petits
jouissent d'un repos bien mérité. Dans la soirée,
plusieurs taupes apparaissent dans le jeu.

Gisteren heeft de groep van Louis, Joshua,
Kathleen, Amelie, Inès, Laure en Nena onze Carl,
de ‘liegenaar’, ontmaskerd.
Vandaag gaan de groteren naar de glijbaan en de
kleintjes genieten van welverdiende rust. ‘s Avonds
duiken er verschillende mollen op tijdens het spel.
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Les saviez-vous-ça
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AK is vies van haar eigen zweet.

MB Jr. ziet spoken in de wc.

SC heeft bijna iedereen aan het dansen gekregen. 

MDV ligt aan de trainers hun voeten.

BVR kijkt graag naar de aquagymmers in het zwembad. Op Pukkelpop 
kwam hij deze beeldige oudjes niet tegen, misschien zag hij gisteren zijn kans.

De mol vinden is niet evident voor LDV. Hij weet niet hoe een mol eruit ziet. 

Op de kamer van LDV, MVP, RB, MH en LP hebben ze last van nachtelijke disputen,
vliegende matrassen en snoepstelende begeleiders. De begeleiders danken jullie.

Links en rechts aanduiden blijkt niet eenvoudig voor IM, AK en LE. 

De tandenfee kwam op bezoek bij JR. Ze nam één melktandje mee.

JVR: al twee keer gegild (and counting)

EN NeERLANDAIS
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