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EINDE VAN EEN SCHITTERENDE WEEK 
Het is een drukke week geweest, waarbij rustmomentjes meer dan welkom
waren. Met het trainen op het blok met straat open/toe, de aanvalsaanloop
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LAATSTE EDITIE

De kinderen en de mol kunnen
maar niet slagen in de
opdrachten. Dit jaar letten de
begeleiders extra op en
proberen ze de mol te
ontmaskeren.
Morgen is er een laatste kans
om de score goed te maken...

DEEEEEE SHOW 
IS AFGELOPEN…

Frituur ‘Dré’s frietjes’ verkocht gisteren
27 kilo frieten, 200 bitterballen en 100
curryworsten. Zijn frietkraampje werd
aangekleed door deze lieftallige dames.

Het volleybalkamp is afgesloten
met een feest van formaat. Met
bruisende muziek van DJ
Mario en DJ LDV en de
onverwachte overwinning van
onze Red Dragons kan deze
week niet meer stuk.

HEREN en dames Gemengd tornooi jeugd

en het spelen met zes speelsters
op het veld, is het een leerrijke
week geweest. Tussen de, vaak
zware, trainingen werden toffe
spelletjes gespeeld waarbij veel
nagedacht en gelachen werd. Al
die energie die werd verbruikt,
moest in korte nachten worden
gerecupereerd.

Vandaag is het de allerlaatste
dag. Eerst worden de kamers
leeggemaakt en opgeruimd, dan
supporteren we massaal voor de
Dames en Heren. In de
namiddag smijt de jeugd zich
tijdens de tornooitjes. Mama en
papa staan rond 16h klaar om
de kinderen mee te nemen naar
huis.

We found it a great camp.
Hopefully we'll see you back next
year!
Nous l'avons trouvé un grand
camp. Nous espérons que nous
vous reverrons l'année prochaine!
Nagyszerű tábornak találtuk.
Reméljük, jövőre találkozunk!
Lo abbiamo trovato un ottimo
campo. Speriamo di rivedervi
l'anno prossimo!
我們發現它是一個偉大的陣營。
希望我們明年再見！

en dan naar huis…



De Wist-Je-Dat’jes
CLS, AH, TVDB, MW, BVS, EL en MC wilden ook in het krantje. Bij deze is het gebeurd

LN heeft gevoelens voor MB, AK, IV, LDM, LDP,… kortom: elk meisje dat hier rondloopt

Love is in the air bij VP + MB, MS + LDP, LN + IDM, BVR + CG ♥

“Zij de gij al bezig”, vroeg LB, “met wa?”, antwoordde IV, “ah, met kakken eh!”

EDP had geen idee dat AW en SC eigenlijk helende kruiden in haar voetbadje hebben gedaan

PD joined tha club, helaas vertrok hij al na de party. MS kwam eveneens om de heren goed te laten afzien 
met zijn 5-5-3 en 3 keer 40.

JVR plakte zijn nagels af voor de training, uit schrik voor een opmerking van MS.

LE en LB weten niet hoe ze hun kleren moeten aandoen

JV en IM namen elkaar goed vast en slowden de dansvloer rond.

Het is hier precies een duivenkot: CVS, SN, AK, IV, ZV, JR, CV zijn vertrokken, MVP kwam weer terug. 
MS en PD komen een dagje af.

Vandaag hadden SDS, PVDE, BVDE, AR, DV, AW, MB Jr en Sr de tijd 
om zelf eens te gaan plonsen in het bad.

Wist je dat LF 18 is geworden!? Aan alle meisjes om hem een kus te geven!
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Meer foto’s 
op

zeker THUIS eens checken

QUIZ:
Weet jij hoeveel schrijffouten er stonden in de krantjes? 

antwoord: meer dan genoeg fouten. Maar we waren moe hé, helemaal op. Dus hier en daar een foutje, daar 
lagen we zeker niet wakker van.

ook op fotoshow 
in september
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