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~MENU OF THE DAY~

DélutánMa délután Alvás elott

Sacha heeft zich weer geamuseerd
tijdens de paratocht. Na Jonas te zijn
gepasseerd, waren de para’s blij met
een gezichtsdouche.

En Sacha’s opvolging is verzekerd.

Wordt het vandaag minstens even
nat?
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CONDITIE OP SCHERP BIJ PARA’S

De benen waren in orde, zo bleek tijdens de paratocht.
De wandeling tussen de posten was 2km lang, daarbij kwam dan nog
eens al het op en af lopen, over bruggetjes, tussen bomen, op latten
en zelfs met een nylonkous en een tennisbal op het hoofd.

Het team van Cato G, Britt V, Maya en Lukas DC eindigde eerste
met 172 punten. Lot, Liana en Vitor volgden met 170 punten op een
tweede plaats. Met 169 punten claimden Katleen, Mirte V, Britt VDB
en Thijs de derde plaats.
De gewonnen punten worden omgezet in wel heel speciaal geld.

kiadás: Brasschaat

A PARA KÉPERNYŐJÉRE
A lábak rendben voltak, olyan sápadtak a felvonulás alatt.
Az oszlopok közötti séta 2 km hosszú volt, aztán felfelé, lefelé, 
hidakra, fák, zsebkendők, sőt nylon lapáttal és teniszlabdával
a fején.
A Cato G, a Britt V, a Maya és a Lukas DC csapata 172 
ponttal végződött. Lot, Liana és Vitor 170 ponttal a második
helyen. 169 ponttal Katleen, Mirte V, a Britt VDB és a Thijs 
harmadik állította.
A győztes pontokat nagyon különleges pénzré alakítják át

de mol



Tudtad ezt?
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Ma a flamand
Is JDB ontmaskerd als mol!? Brent en Suze zijn zeker van hun stuk.

Er zijn nog altijd eerlijke VCW-ers : EM, NF, KD en AV.

LB is sinds lang nog eens met mama onder de douche geweest.

JVH dacht dat er een nudistenkamp in plaats van een volleybalkamp aan de gang was. 
MB en JS hebben ook een nudiste gespot!

AR nam samen met de begeleiding een grote aanloop en gleed zonder aarzelen naar de vod.

JV gilt: 4e keer

“Nu weet ik hoe het voelt om blank te zijn”, zei LE, die moeilijk te spotten was in het donker.

Voorlopig ontbreken er nog drie heren op de groepsfoto. Dat wordt knippen en plakken!

JVDB weet nog altijd niet wie MS en MVDB zijn. 

De pokémon vangende BVR heeft bij het glijden het meest modieuze shortje aangetrokken. 
De bronstige, bejaarde dames van de aquagym keken lustig door het raam.
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