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Maandag 21 juli

Koning neemt dochter van ons
dorpshoofd gevangen
Gisteren moesten de
belastingen betaald
worden in ons dorp. ‘s
Ochtends vroeg al
kwam de tollenaar samen met twee soldaten
van de koninklijke garde
het dorp binnen.
Door de slechte oogst
konden wij als dorpelingen dit bedrag niet betalen. Hierdoor werd de
tollenaar zo kwaad dat
hij de soldaten de boel
kort en klein liet slaan.

samen met een fles
van zijn beste whisky
die hij in beslag nam.
Hieronder een foto
van de fles whisky.

Weersvoorspellingen
Maandag zijn er brede opklaringen in
de ochtend.
Na de middag en in de avond trekt
een storing over het land met vooral
wolken en in mindere mate neerslag.
Het wordt iets warmer bij 20 of
21graden. Dinsdag zijn er opklaringen, maar ook talrijke wolken. Het is
overwegend droog en het kwik klimt
tot lokaal 23 graden. Woensdag is er
meerzon en wordt het nog enkele
graden warmer.

Omdat de tollenaar van
de koning de opdracht
kreeg niet met lege
handen terug te keren,
nam hij Layla In De
Knoop, de dochter van
ons dorpshoofd Joop In
De Knoop gevangen,

Gezocht!
Gezocht: Gevaarlijke italiaander, beter gekend als Italiano
Borduro. De man wordt gezocht voor het plegen van criminele
feiten, namelijk losrijden van borduren en achterlaten van
zwerfvuil meerbepaald illegaal achterlaten van vooral kapotte
autobanden. Ook hardop zingen van ‘Italiano Italiano’ tijdens het rijden zal worden bestraft. Tips van
De man ziet er als volgt uit
waar de man zich zou bevinden mogen altijd gegeven
worden.
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Het geluid
Dit kamp zullen er voor de eerste keer 2 keer ochtendshows
plaats vinden met vooral foute
muziek. Er zal ook een geluid
zijn dat kan geraden worden.
Wat zijn de spelregels. U zal
het geluid een aantal keer horen in de ochtendshow. Nadat je
het gehoord hebt mag uiteraard
gokken naar wat je denkt dat
het geluid zou zijn dat je gehoord hebt. Hoe brengt u een
stem uit? Heel eenvoudig, drop
gewoon een papiertje met daar-

op vermeld: uw naam en wat u
denkt dat het geluid is. Later

zal dan bekend worden wat het
geluid is. Na een geringe tijd
worden eventueel tips gegeven.
In de ochtendshow worden ook
grappige kluchten verteld en
wordt vooral goede muziek gespeeld!! U zal nog nooit zo
graag opgestaan hebben!!

Het mysterieuze geluid...

Tour de France
Vandaag ligt de Tourkaravaan voor één
dag stil en kunnen de renners genieten
van hun welverdiende rust. Deze rust
kunnen ze goed gebruiken want morgen
ligt de loodzware bergetappe naar Jausiers in het verschiet. De renners zullen
dan klimmen over de Col de la Lombarde en de Col de la Bonette. De Bonette
is het dak van de Tour met een hoogte
van maar liefst 2802 meter. Het is dan
ook de hoogste beklimbare col in Europa. Het is nog maar de vierde keer ooit
dat de renners de Bonette beklimmen.

In 1962 en 1964 kwam de Adelaar van
Toledo, Federico Bahamontes, als eerste
boven en in 1993 Robert Millar. De favorieten voor deze etappe zijn de berggeiten pur sang zoals Schleck en Kohl
en de klassementsrijders ( Evans, Menchov, Sastre). Dit wordt niet enkel een
sleuteletappe voor de eerste plaatsen in
het klassement maar ook voor de laatste. De hamvraag hier is dan ook of
rode lantaarn Wim ‘Sevie’ Vansevenant
zijn laatste plek kan behouden en zo in

Spelletjes en mopjes.
Zoek de 10 verschillen!

Parijs de premie van wel 200 franken
kan opstrijken! (HVM)

