Wist je dat...
-

In het Vrouwenhof zo vroeg geen toiletten zijn
Er voor elk probleem een oplossing is
Jelle, Sjoerd en Matthieu een knutselmiddag hebben gehad
Zij nieuwe onderdelen voor de behendigheidsrit in elkaar geknutseld hebben
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........... en door!
-

Nog even geheim blijft, wat dat dan is
Jelle en Sjoerd vandaag op een plek zijn geweest waar de zon niet schijnt

-

Miss Nine een superfan heeft
De Ploeg van de Suiker Unie het thema begrepen heeft
Miranda en Suus na de buikschuiver ontzettend genoten hebben van de modeshow
Er wel vaker ploegleiders zich om mogen komen kleden achter
Het voor Bo vandaag zonnestralen regende
Miranda zich hier tegen moest beschermen

Het was weer vroeg vanmorgen, heel vroeg. Zo rond de klok van zeven uur vanmorgen
veranderde het Vrouwenhof weer in het o-zo beruchte verkeersdoolhof. De borden waren dit
jaar niet zo moeilijk, maar zorgden hier en daar toch voor de nodige verwarring. Bij sommigen leidde dit zelfs tot
complete kortsluiting, waardoor de rotonde linksom genomen werd of wel 2 of 3 keer voorbij dezelfde jurypost
werd gefietst. Gelukkig is iedereen weer het doolhof uit kunnen komen.

Niet alleen de jury en de werkploeg waren vroeg uit de veren. Een bekende bakker uit Nispen heeft in alle vroegte
heerlijke worstenbroodjes gebakken. Bart, Marcel en Ton werden dan ook met open armen ontvangen in het
vrouwenbos waar deze broodjes nog warm met een bakje koffie werden uitgedeeld door hen.

BUIKSCHUIVER GROOT SUCCES!!!
-

Wim Goverde de weg soms een beetje kwijt is
Hij vandaag letterlijk over Antwerpen naar Nieuwmoer is gereden
De processierups als het aan Ciska ligt, maar de proseccorups moet heten
Rieneke vandaag koffie nodig had
Blijkbaar zo trilde dat ze er 3 heeft omgegooid
Thieu, de geblesseerde deelnemer van Profectum zijn krukken
onder de bus heeft gelegd in Nieuwmoer
Dit bij het vertrekken vergeten was
Zijn krukken nu ook geblesseerd zijn
Profectum wel meer brokken maakt
Hun beker van gisteren een bouwpakket geworden is
Deze zelfde beker er nu als de toren van Pisa bij staat

Op woensdagavond was er weer De Buikschuiver. Dit avondspel was wederom een groot succes. Niet alleen bij
de deelnemers. Zeker ook bij de ploegleiders en ik denk dat er ook menig vader en moeder met lichte jaloezie
hebben toegekeken. Met een behoorlijk nat pak vlogen, nee schoven de deelnemers de baan over.

Tessa en route....

SFEERIMPRESSIE NIEUWMOER

Tessa Reuvers is als snelle Social Media reporter
van in de volgwagen gekropen bij Profectum
Fakops Cadi. Voor haar reden 15 gele petten.
Ze vond het zelfs zo gezellig dat ze op de terugweg weer meegereden is.
Bij terugkomst keek ze terug op een hele leuke
middag, al waren de jongen wel wat vermoeiend.

Puzzelen....

BLIENKEN ZAL IE

Alle oplossingen tezamen vormen de oplossing.
Stuur deze in voor zondag 12.00 en win iets leuks!
Horizontaal
2. Dit hebben alle deelnemers gekregen
4. Hopelijk zijn er vrijdag geen...
10. Wat is de naam van de nieuwste ploeg
12. Wat is goot, hoog, fel en nieuw?
13. Op vrijdag zingen we...
15. Tijdens de fietsenkeuring is ook gekeurd op...
17. Onderdeel op de behendigheidsrit
19. Voor 1 euro kun je op donderdag en zaterdag...

Het podium lag er mooi bij vanavond. Sjoed,
Jelle en Maico hebben als Assepoester het podium helemaal schoon gemaakt vanmiddag.
Blienken zal ie! Eens kijken hoe het podium er
na de prijsuitreiking uit zal zien vanavond,

Oproepje

Verticaal
1. Wie rijden met volgnummer 94
3. Wat ligt er in elke volgwagen (grijs of blauw)
5. Hoe heet het nieuwste bestuurslid
6. Welk spel speelden we vanavond?
7. Een van de mooie hoofdprijzen voor de winnaars
8. .....is er voor de tijdwaarneming
9. Welke kleur heeft de nieuwe trui?
11. Vanavond zingen we.....
16. Waar is de Individuele Achtervolging
18. Dit mag niet in de Parklaan

Ik ben op zoek naar een (nieuwe) ploegleider,
iemand van de werkploeg, jury, fotograaf of
andere medewerker die een leuk stukje wilt
schrijven. Achter de schermen bij.
Neem ons mee is jouw/ jullie dag. Maak er
wat leuke foto’s bij en stuur het naar susanne@jeugdronde.nl of 06-48148877

Zeg maar niets meer.... ZING!
Vanavond Smartlappenavond in de Raats.
Jan Koevoet & Petra van Zundert,
Jettie Palettie, Surprise Act
DJ Davey Hellemons

