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Indiana Jones belast met roof
uit het National Museum
Londen: National Museum voor
éérst in geschiedenis berooft van
nieuwe aanwinst!
Daarjuist is het National Museum
juist na de eerste opening beroofd
geweest. Directeur Raf Violi wou
de politie niet inschakelen, maar
dankzij prof Weetveel werd Indiana Jones ingeschakeld. Via hun
enige aanwijzing wist Indiana Jones dat de dieven naar Z-Amerika
vertrokken waren, en besloot om
samen met zijn vader Roger en
directeur Raf de achtervolging in

te zetten. Onze krant zal kosten
nog moeite sparen om u op de
hoogte te houden van de resultaten van deze speurtocht.
Vervolg leest u in Den Aktivist nummer 2!

ben ik er weer met weer
meer weer. Tot dan.

Plaatselijk droog, elders niet:
Morgen woekert een zachte oostenwind. Hierdoor zal het warm
blijven, maar wordt de kans op een
buitje toch groot. Ik heb gebeld naar
de zon om te vragen als ze toch zou
schijnen. Ze nam echter niet op. Het
wordt dus bang afwachten. Morgen

Gezocht!
De politiezone Midow is dringend op zoek naar de
beroemde menselijke gier S.V uit Wielsbeke. Er is
weinig bekend over deze extreem gevaarlijke soort.
Je kan deze het best lokken door wat etenstresten (Eet
het liefst frieten met mayonaise) uit te strooien in de
tuin. Houd ook zeker en vast uw visvijver in de gaten
want deze gier is een genadeloze vissenmoordenaar!

Woordje van de redactie
Ut vivat, crescat et floreat! Oftewel Leef, groei en
bloei!
Dag beste lezer van ‘Den Aktivist’. Gedurende heel
het kamp wordt uw zoon verwend met tal van hoogstaande literatuur die toch wel 3 nummers zal bevatten. Den Aktivist is vooral gekend voor de hoge culturele waarde die ze biedt aan zijn lezers, maar ook
de delen sport en spelletjes mogen zeker niet onderdoen.
Alvast veel leesgenot gewenst!
(U kan ons ook vinden op www.chiroaktivo.be, na het kamp :-) )
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Veranderinkje in menukaart kamp!

Een klein veranderinkje in de menukaart op kamp. Op dag 4 word de WAP van ‘s middags verplaatst naar
‘s avonds, de koude schotel krijgen we dan ‘s middags op ons bord geserveerd!

Tour de France: Armstrong blijft ontgoochelen
Nadat hij al een paar rotritten
doorheen de Franse Alpen achter de rug had, kan Armstrong
zich ook niet bewijzen in de
Pyreneeën. Eén versnelling
van Alberto Contador op de
Aubisque, de laatste van de
vier Cols vandaag, volstond
om Armstrong alweer op achterstand te zetten. Ook Evans
moest passen en ging met
Armstrong richting Pau. Hoewel de top van de Aubisque op
ruim 60 km van de aankomst
lag, verloor de zevenvoudige

Tourwinnaar 5 minuten op Contador die met Schleck, Samuel Sanchez en onze landgenoot Van
Den Broeck naar de streep trok.
Sanchez won de sprint in Pau.
Morgen mogen de renners een
dagje rusten. Volgens
verschillende bronnen gaat het management van Quick-Step
squashen in het
sportcentrum van Pau
en gaat de hele ploeg
van Omega-PharmaLotto kaaskroketten

eten in de Smokkeleire in Pau.
Overmorgen beklimmen de renners voor de tweede maal de
Tourmalet. We verwachten dat El
Pistolero opnieuw zal toeslaan in
de loodzware rit Pyreneeënrit.

Spelletjes : Zoek de 6 verschillen!

Simon: "Meester, zou het een belediging zijn mocht ik u een ezel noemen?"
Meester Espeel: "Dat is zeer zeker een belediging!"
Simon: "Maar wat als ik 'Meneer' zeg tegen een ezel?"
Meester Espeel: "Dat is geen belediging."
Simon: "OK, 'Meneer'!"

