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Aanwezigen 

Erik, Mariëlle, Karin, Jeroen B. , Anita, Joost, Twan, 
Maarten, Anet, Marianne B. , Eelke, Ralf, Hans, Leida, 

Gratje, Jeroen v. H. , Anton, Michelle, Dirk, Astrid, 
Tessa, Marjolein M. , Sven, Marianne v.d. S. , Marianne 

S. , Marleen, Nicky, Willeke, Berton, Freddie, Dick, 
Eline, Teun & Marjolein W. 
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Maar er is ECHT niks gebeurd!! 
 
A= Aardappelkroketjes lekkerder met saus. 
B= Beercan Chicken met Hertog Jan bier. 
C= Chef-ontbijt (Jeroen) bakt de overheerlijkste eieren 
D= Drie uur douchen onder een regendouche (3 kwartier) 
E= En er is niets gebeurd! 
F= Finale Songfestival, waarbij Tessa ’s nachts de uitslag door de slaapzaal roept. 
G= Grand Prestige-saus bij de overheerlijke varkenshaas. 
H= Ha ha, wat hebben we gelachen om het verstoppertje aan de verkeerde kant van de weg. 
I= Ik was erbij!  Bedankt Marjolein en Nicky van Ralf, Jeroen, Teun, Tessa, Dirk, Eline, Marielle, Freddie, 
Marianne, Berton, Dirk, Karin en Willeke. 
J= Jammer dat Maarten ziek was geworden 
K= Kaasplankje, chocolade brownie, fruitsalade lekkere toetje. 
L= Luxe, genoeg geld om boodschappen te doen. 
M= Minutenlang een bom op schoot bij ‘Ik hou van Holland’-verjaardag. Met Anet, Leida en Dick. 
N= Na het zwemmen bikini aan doen, is niet zo handig. 
0= Op tijd naar bed…. 25+Stam 
P= Power-kite op het prachtige strand met blote voeten in het zand. 
Q= Quiz op Bedaf, over tv-figuren van Peppi en Kokki,, GTST tot koffietijd. 
R= Reetjes en vossen spotten met Eline 
S= Slapen op het strand na een ontspanningsoefening bij Yoga (Teun). 
T= Teken, vergeet de controle niet onder de douche. 
U= Ui, waarmee de kip was gemarineerd … wat bier wel niet kan doen. 
V= Vogels, die hier wel in de lucht blijven zweven. 
W= Wind, waar  was je? Anders zaten we in een strandbuggy… 
X= Is de locatie, Scouting Rockanje. 
Y= Yoga op het strand waarbij Berton aan de voeten van Dirk kietelt. 
Z= Zand, dat zat overal na 2 dagen strand.  
 
En dit gebeurde er ook nog: 

- “serviesgoed” 
- Viezevozen op de achterbank. 
- Berijders: Karin, Freddie, Dirk, Berton en Marjolein zelf. 
- Ralf, enige man yoga-ervaring. 
- Vriendengroep Marjolein 
- Laat maar waaien. 

 

Maar er is nog steeds niks 
gebeurd!! 
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