Wist je dat...
-

het bloedverziekend heet was vandaag?
Laurens en Pepijn het wel zagen zitten om verslag je doen vanuit de waterbak
Zij dan op een roze flamingo wilden drijven?
Miranda een boom van een vrouw is
Dit dan wel een bonsaiboompje is
Er eigenlijk wel erg veel wist je datjes over haar gaan
We er dan nog maar een paar bij doen
Miranda gisteren pruimen als lunch had
Zij deze niet te pruimen vond
Zij dan ook wel een zuurpruim is
Rieneke goed is in friet lanceren
de frietjes door het secretariaat vlogen
Teun vandaag een foto van Tessa op zijn rug heft geplakt
Hij daar “Teun houdt van Tessa” geschreven heeft
Zij eronder schreef dat zij niet van hem houdt
Er nog nooit een meisje van 10 de jeugdronde heeft gewonnen?
Suus altijd gelijk heeft, zo niet dan toch
Lia Bakx al 12 jaar langs de kant naar IEDEREEN staat te zwaaien
Dit twee keer per dag is en met twee armen
haar man verkeersregelaar is voor de Jeugdronde
Zij daarom ook wel zwaai mevrouw wordt genoemd
Wij dit alles te weten zijn gekomen, omdat ploegleider Huib haar een kaartje gaf
Ze inmiddels ook in actie is vastgelegd op camera
wij proosten op BPG Verhoeven van Erp (Walther, Nettie, Eric en Henriette...Bedankt!)
wij terug kijken op een fantastische 353 editie
nu al uitkijken naar volgend jaar

Pak je rust!
Het zijn drukke dagen en er zijn altijd mensen
om je heen. Soms is het lekker om tussendoor
even te chillen, te hangen of te relaxen.
Lekker doen!

Achterop
35e editie Nationale Jeugdronde

zondag 15 juli 2018

Hip hip....van het water naar de wip wip

Wat was het warm en wat was het spannend op de
Oude Markt vanmiddag zeg! Laurens en Pepijn konden het maar niet vaak genoeg zeggen; “Zoek op tijd
een schaduwplek op en drink voldoende water”. Ook
zijzelf hebben het water meer dan nodig gehad, want
het was aan hen om midden in de volle zon op een
overvolle markt live verslag te doen van wat er allemaal
gebeurd daar tijdens het hinderniscriterium.
Hoewel het eigenlijk niet de bedoeling van om met je
voeten in de waterbak te komen, hebben een aantal
deelnemers waarbij het toch gebeurde even wat verkoeling gekregen. Zij vlogen OVER de waterbak en OVER
de zandbak het parcours over ONDER de dranghekken door om OVER de banden en de wip vervolgens
schouder-aan-schouder de finish over te fietsen.
In voorgaande jaren kwamen veel deelnemers vaak
rennend over die finale finishstreep. De organisatie
heeft dit jaar geprobeerd de spanning wat te verleggen
en ervoor te zorgen dat meer deelnemers fietsend de
eindestreep haalden en dat is ze gelukt. Wat was het
spannend.

Ingezonden stukjes.................
We hebben afgelopen week een aantal leuke
stukje, foto’s en wist je datjes ontvangen.
Vandaag ontvingen we nog deze leuke foto
van de gewonnen loterij prijs die niet eens iin
de auto paste.
En het was even goed kijken, maar deze
rekensom kwam ook nog binnen.
beren dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Ode aan Miss Tessa
Lieve Tessa,
Wat hebben we van je genoten! En wat gaan we je
missen als Miss! Met jouw enthousiasme en spontaniteit heb je heel wat fans gekregen. Niet alleen bij
de kinderen, maar zeker ook bij iedereen die maar
betrokken is bij de Jeugdronde. Of moeten we volgers zeggen?
In je drukke schema heb je op eigen initiatief nog
een instagram account aangemaakt en heb je jouw
kleine 300 volgers meegenomen in jouw dagelijkse
leven als Miss.
We hebben je zien stralen afgelopen week en waren
net als jij emotioneel toen het besef kwam gisteren
na de inhuldiging op de Markt dat het er bijna op zat.
Nu zit het er echt op Tessa. Helaas maar waar! Je
verdient het nog een laatste keer in het zonnetje te
worden gezet, al hebben we je wel goed leren kennen en
weten we dat je eigenlijk niet zo van de zon houdt. En
daar heb je helemaal gelijk in. JIJ was het zonnetje
van de Nationale Jeugdronde!
Tessa, hulde aan jou!
Bedankt voor alles! Je was geweldig en we zullen je
niet snel vergeten. Sterker nog; dat willen we helemaal
niet. Je hebt onze harten gestolen en bent nu onderdeel van de familie die Jeugdronde heet. Als Miss
zien we je niet meer terug, maar het lijkt ons erg leuk
dat je wel bij ons blijft.

Lieve bestuursleden en Ploegleiders,
Na 30 jaar vrijwilliger geweest te zijn, wil ik jullie
allemaal bedanken voor de vele mooie jaren die
ik met jullie heb mogen beleven in diverse functies. Het was voor mij altijd een feestje om terug
te keren naar Roosendaal. Familie, vrienden vroegen wel eens waarom ik hiervoor verlof nam. Dan
vertelde ik dat het zo gevoel van thuis komen was.
Dat heb ik deze week zeker mogen ontvangen na
slecht nieuws. Maar ik vind dat ik op het moment
ben aangekomen dat ik plek moet maken voor de
jongere garde. En ik heb deze week ervaren dat
deze er zeker zijn. Allemaal enorm bedankt.
Anouschka van der Keur

Anoeschka: Jij ook BEDANKT
voor alles!

MISSVERKIEZING 2019
Ben of ken jij iemand die Miss Tessa kan opvolgen?
aanmelden kan via info@jeugdronde..nl o.v.v. Miss NJR 2019
De 35e Nationale Jeugdronde zit er op!
Het was een fantastische editie.
Het is mooi om te zien hoe iedereen zich
elk haar weer inzet om er iets moois van
te maken voor de kinderen, maar ook met
elkaar. Het zijn lange dagen die we maken
tijdens de jeugdronde en sommige ook al
(ver) daarvoor.
We hebben dit jubileum jaar goed gevierd
met op woensdag de puzzeltocht die erge
geslaagd was en de volgende dag het uitje
in Drievliet.
Tijdens de etappes en ‘s avonds soms nog
tot in de late uurtjes hebben we plezier gemaakt.
Iedereen, bedankt voor het uitdragen van
jullie Jeugdronde hart en inzet!

Winnaars prijspuzzel Achterop
De ploegleiders van Suiker Unie hebben
ook dit jaar de Achterop Prijspuzzel gewonnen.
Zij hebben de oplossing: Ploegleiders,
zing maar mee: Jeugdronde is vet cool
afgelopen week bij elkaar gepuzzeld.
Vanmiddag ontvingen zij hun prijs die
bestond uit een maandje met daarin wat
zomerse artikelen en een aantal bonnen om een lekker ijsje te gaan eten bij
Maddy’s.
Meiden, wederom Gefeliciteerd!

