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Straatjongen op zoek naar goud!
Zopas, even na

bewijzen aan de
Sultan en zijn
20u werd bij het
raadgever Jaffar
paleis van Agradat hij in het bebah bekendgezit is van 1000
maakt dat een
dinar. Tot nu toe
straatjongen genaamd Aladdin om hebben we nog Weersvoorspellingen
de hand van Jas- geen verder
Het blijft wisselvallig met plaatnieuws vernomien heeft geselijke onweerders in het cenmen
uit
het
patrum en boven de kampplaats
vraagd aan Sultan
leis
van
Agrabah
van chiro Aktivo; elders is het
Agrabadeh. Mits
vaak droog. Het blijft ook vrij
enig overleg werd We houden U
winderig, met rukwinden tot 50
besloten hiermee als trouwe klant
akkoord te gaan. van onze
Enkel als Aladdin krant als
kan bewijzen dat eerste op
de hoogte!
hij over rijkdom
beschikt en kan

Dader gevat
FRANKRIJK – De persoon die tijdens de 12e rit van de Tour de France het peloton
beschoten heeft, is bij de kraag gegrepen. Slachtoffers van dat schietincident waren Julian Dean en Oscar Freire. De dader is immers Dieter Coussens uit SintBaafs-Vijve. Hij was op trainingskamp met het Belgisch leger en schoot per ongeluk op de renners. ’Ja ik was tijdens een oefening aan het sluipen in de bossen van
Colmar toen ik plots iets zag bewegen in de verte. Met mijn loodjesgeweer schoot
ik dan op het bewegend wild. Later bleek dat dus het wielerpeloton te zijn.’ zegt
Dieter. Dieter is een vredelievende jongeman, die het beste voorheeft met alle
mensen. Opmerkelijk aan hem is wel zijn tattoo van Soulja Boy op zijn linkerkaak.
‘Ja ik had graag een tattoo van Soldier Boy gehad. Maar ik viel in slaap tijdens het
zetten van de tattoo en zo is het dus Soulja Boy geworden. Spijtig.’
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BELANGRIJK: Verandering menukaart kamp!

Den Aktivist

Dag 1:

M: Preisoep, WAP, Leo

frieten en een appel

M: Eigen lunchpakket

A: Koude schotel

A: Macaroni met kaas en hesp

A: Tomatensoep, gyros met rijst,
gemengd fruit

Dag 5:

Dag 8:

O: Brood met speculoos

O: Brood met kaas

Dag 2:

M: Dagtochtmenu of 2-daagsemenu

O: Brood met lekkerkoek

A: Balletjes in tomatensaus met puree, yoghurt

M: Tomatensoep, fishsticks met wortelen en aardappelen en een chocomousse

M: Ajuinsoep, bouletten, wortels en
erwitten en aardappelen, yoghurt

Dag 6:

A: Spaghetti

A: Spek met eieren

O: Brood met smeerkaas

Dag 9:

Dag 3:

M: Kervelsoep, stoofvlees met appelmoes en aardappelen, dessert
van de koks

O: Brood met speculoos

A: Croque-Monsieurs

A: BBQ en ijs van Dreetn

A: Pannekoeken

Dag 7:

Dag 10:

Dag 4:

O: Brood met chocolade

O: Brood met restjes van charcuterie

O: Brood met kaas

M: Groentesoep, frikandellen met

M: Hot-dogs en restjes

en wellicht laatste keer zijn. Frank
Vandenbroucke plant immers een
comeback volgend jaar.

maar hij wordt op de hielen gezeten
door Egoi Martinez.

O: Brood met chocopasta
M: Courgettesoep, kalkoenrollade,
perzikken en aardappelen, pudding

Tour de France
MARTIGNY - Morgen gaat de rit van
Martigny naar Bourg-Saint-Maurice.
De renners moeten over een col buiten categorie en een col van eerste
categorie. In deze etappe zal er een
felle strijd gestreden worden om het
eindklassement. Diept Contador zijn
voorsprong verder uit of zakt hij volledig door het ijs? Mocht Alberto ‘El
Pistolero’ Contador de Tour de France winnen, dan zou dat zijn tweede

Vandaag is het is het ook
een belangrijke dag voor
de mannen die gaan voor
het bergklassement. Momenteel draagt Franco
Pellizotti de bolletjestrui

Spelletjes : Zoek de 6 verschillen!

M: Ajuinsoep, vogelnestjes met
aardappelen, gemengd fruit

