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Indiana Jones vordert moeizaam met zijn
speurtocht naar de schedel
Z-Amerika: het vervolg van de
speurtocht van Indiana Jones
verloopt moeizaam door de vele
tegenslagen onderweg.
Na aangekomen te zijn in Z.
Amerika sprak Indiana Jones af
met een lokale gids namelijk Ricardo, deze was echter niet gevuld met goede bedoelingen en
ontvoerde Raf om het doel
van Indy’s speurtocht te vinden. Eenmaal hij wist dat hij
veel geld kon verdienen vertrok hij ook samen met zijn
compagnon Alfonso richting
Incastad. In de jungle werden
ze gevangengenomen door de

Otomi-indianen. Daar wist Ricardo de
indianen te beïnvloeden en spande zo
een gemene valstrik voor Indiana. Indiana die hierdoor gevangen genomen
werd kon voorkomen dat ze werden
opgegeten, maar zullen ze kunnen ontsnappen? We hopen jullie een antwoord
te kunnen geven in Den Aktivist nummer 3!

Plaatselijk veel regen:
De dag begint donker. Later komen er
meer en meer opklaringen. Er is echter
wel gevaar voor een zeer lokale bui ter
hoogte van de aspitent. De wind waait
zacht. Al waait ze soms eens een beetje
harder. De temperatuur schommelt tussen
de 18 en 27,6°C. Morgen ben ik er weer
weer met weer meer weer. Tot dan.

Tv gids: Temptation Island
Ook dit jaar gaat het er terug hevig aan toe in Moorea Beach. Vrijgezel Wouter probeert hevig de aandacht van
de meisjes te verkrijgen maar slaagt hier
helaas niet altijd in. De oneliners zoals :
'Gringo es minne maat!!!' of 'Gringoooo,
Gringo de la noche!' hebben dus blijkbaar
niet veel succes! Vrijgezel Gregory daarintegen krijgt dan weer de volle aandacht van
de Venetiaans blonde L.C. Dit beloofd alvast voor de komende weken!
Wees op post! voor een nieuwe TEMPTATION!!
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Tour de France: Tijdrit zal Tour 2010 beslissen!
Vandaag staat de voorlaatste etappe
van de Tour op het programma. Een
tijdrit van Bordeaux naar Pauillac.
De tijdrit is zo’n 52 km lang. Het
wordt zeker en vast zeer spannend.
Andy Schleck zal met een handvol
seconden voorsprong op Contador
starten in Bordeaux.We denken natuurlijk spontaan terug naar het gevecht tussen Greg LeMond en Laurent Fignon in 1989. De Amerikaan
won toen met 8 seconden voorsprong
op ‘Le Professeur’.

Armstrong daarentegen rijdt enkel
nog mee voor de statistieken. Hij zal
moeten strijden om zich in de top 30
te kunnen handhaven. De winnaar van deze tijdrit wordt zonder twijfel Fabian Cancellara.
Enkel Evans, Wiggins en Martin
kunnen hem misschien een
beetje bedreigen.
Net voor het ter perse gaan
raakte bekend dat Ivan Basso,
de winnaar van de voorbije Giro,

uit de Tour gezet werd. Later meer
hierover.

Spelletjes en mopjes!
Een dom blondje komt bij de dokter met
twee verbrande oren.
De dokter vraagt verbaasd hoe dat is kunnen gebeuren.
"Wel," zegt het blondje, "ik was aan het
strijken toen de telefoon rinkelde en ik
nam per ongeluk het strijkijzer op."
"Maar hoe heb je dan je andere oor verbrand?" vroeg de dokter.
"Ze hebben nog een keer teruggebeld..."

Twee slangen waren aan het praten.
De eerste slang vraagt de tweede: "Zeg,
zijn wij het type slang dat zich rond een
prooi draait en ze wurgt tot ze dood zijn?
Of zijn wij het type dat onze prooi bijt
waarna ze sterven door vergiftiging?
De tweede slang zegt: "Waarom vraag je
dat?"
"Omdat ik net op mijn lip heb gebeten."

