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Grote vernieling

Deze ochtend werd ons
dorp opgeschrikt door
grote vernielingen.
In het dorp hing een
brief waarin de aanslagen opgeëist werden
door de koning. Maar
zoveel schade kan de
koning zelfs met gans
zijn leger niet gemaakt
hebben. Zou hij een
monster of een of andere kwade kracht in zijn
macht hebben?
Hieronder volgen enkele
getuigenissen:

De glazenblazer:
bij de glazenblazer
zijn alle glazen stuk
gemaakt, hopelijk
brengen scherven
ook deze keer geluk.
Marie – Thérèse In
De Knoop:
De onderbroek van
Marie – Thérèse In
De Knoop werd helemaal aan stukken
gescheurd. Er zijn
reeds 7 kleermakers
bezig om een nieuw
onderbroek te maken

Boer Marysse:
Spelletjes en moppen 2
Oplossingen van
maandag
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Donderdag 24 juli

Boer Marysse trof deze
ochtend zijn koeien
paars aan.
De dieren
zijn zo angstig dat ze
geen melk
meer geven.

Wie is Layla

Layla In De Knoop
Layla werd 18 jaar geleden geboren op 19 juli. Ze is de dochter
van Joop en Marie – Thérèse In De Knoop.
Als dochter van het dorpshoofd kreeg ze dus een zeer elitaire opvoeding. Ze is zeer goed in vlechten van haar en lakken van nagels. Verder kan ze ook uren in de spiegel kijken.
Layla is van onschatbare waarde voor het dorp. Want indien ze
uitgehuwelijkt wordt met Jimmy de zoon van het dorpshoofd van
het andere dorp, krijgt ons dorp 10 koeien.

Vreemd gebrul
Gisterenavond klonk er een
vreemd gebrul vanuit het
bos. Het kwam vanuit de
richting van het koninklijk
paleis. Wat dit vreemde gebrul juist is, blijft voorlopig
nog een groot mysterie.
Heeft dit iets te maken met
de vernielingen in ons dorp?
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Oplossing van maandag

Tour de France
Vandaag rijden de renners van het historische Roanne - zeker het bezoeken
waard- naar het pittoreske Monlucon.
Montlucon is voor elke Vlaming eeuwig
verbonden met Serge Baguet, die daar
won in 2001 als snelste van een kopgroepje van drie, met de Deen Piil en de
Italiaan Lelli, die zich de hele tijd had
weggestoken. Op de vraag wat Baguet
zou gedaan hebben als Lelli had gewonnen, zei Baguet in een sappig dialect:
"Lelli, Lelli, ... ik deed 'm dood!"
Deze etappe brengt de renners de dag
voor de tijdrit op een geaccidenteerd
parcours, waar een lange vlucht wel
eens zou standhouden. Het klassement

Spelletjes

is grotendeels vastgelegd, de meeste
sprinters gaan dit niet kunnen overleven, omdat er nog enkele lastige beklimmingen inzitten. Indien het toch tot
een sprint zou komen zijn Valverde,
Freire en Zabel de grootste kanshebbers. (HVM)
Onze sterren :

De vluchters

Oscar Freire, Alejandro Valverde & Erik
Zabel

Philippe Gilbert, Kim Kirchen, Stefan
Schumacher & Pippo Pozzato

