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MiddagVoormiddag Voor het slapengaan

Meer dan een uur was ze bezig. Cato leerde haar gedicht helemaal van buiten en bracht het op met alle
gezichten op haar gericht. Paul van Ostaijen zou trots zijn geweest. Maar over wat ging dat allemaal?
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Heel mooi weer

Time flies when you’re having fun.
Het is al vrijdag. En dat voelen we. Niet enkel
aan de benen en schouders, maar ook aan de
vermoeidheid die stilaan toeslaat. Vandaag
geven we ons nog eens 100% op training, zodat
we morgen kunnen knallen op het tornooi.
‘s Avonds breekt het feest echt los, met
spetterende dj-sets, van twee wereld dj’s.
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De tijd vloog gisteren zelfs extra snel voorbij.
Een heleboel opdrachten werden vervuld in 100
minuten tijd. We hebben mooie gedichten
gehoord, brieven gelezen, tuimelingen gezien,
en uiteindelijk ook een mooie piramide. De
begeleiders vragen zich af wat jullie aan hen
zullen voorschotelen als tegenprestatie!?

Tijd om terug bij te benen!
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De Wist-Je-Dat’jes
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IM: “Hallo, ik ben I.”, LDS: “Da weetek”, Tot op dit moment noemt IM hem nog steeds de ‘Fons’, 
aangezien hij zich nog steeds niet voorgesteld heeft.

BVDB kan gemakkelijk wereldkampioen ‘hoger-lager’ worden!

LP was blij met de genderswitch: hij wou altijd al eens tieten hebben.

JPS had opnieuw toesj van de palmboomredder. Hij kan niet wachten tot dat VCW terug komt zwemmen.

De bronstige oma’s waren blij toen BVR hun bad betrad deze middag. 

IV en AK smijten M&M’s naar elkaar, al zittend op het toilet.

Tijdens het casino kwam MB Sr. weer langs met zijn goocheldoos. Zelfs Eistein kan dit niet verklaren.

LE gaat voor een medaille op de Olympische Spelen 2020 in de discipline ‘Tuimelen’. Met minstens 300 
tuimelingen verdient hij al zeker en vast zilver! Op naar meer!

MB en JR noemen elkaar broccoli en spinazie. 

VCW speelt niet alleen in de zaal, in het zand en op het gras, 
maar ook in het zwembad van Brasschaat.

De Heren van Brasschaat zullen raar opkijken…
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