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Gevecht
Tucky, onze jonge knaap werd
door de koning uitgedaagd om
te vechten tegen zijn beste ridder.
Bij dit gevecht staat er heel
veel op het spel. Wanneer
Tucky wint vertrekt de koning,
vervallen de belastingen en
wordt Layla vrijgelaten.
Wanneer de ridder wint moeten
de belastingen toch nog betaald
worden en is het lot van de
mooie Layla nog onzeker.

Groots kampvuur deze
avond met fakkeldans!!

Het gevecht tussen Tucky en
Johannus de Onverslaanbare
gaat vanavond door op
de binnenplaats van het
kasteel.

Feestweekend 12, 13 & 14 september!
Uit verschillende betrouwbare bronnen hoorden we hier op de redactie
dat er 12, 13 & 14 september heemfeesten plaatsvinden in Wielsbeke.
Dit vindt maar om de 2 jaar plaats, dus niet te missen!! Wat houdt
het allemaal in? Chiro Aktivo zet de deuren van zijn heem wagewijd
open voor het publiek op vrijdag en zaterdag. In het heem kan je een
prachtig gerenoveerde wijnzolder vinden in een rustieke sfeer, een
Mexicaanse bar, gewone bar, bierkelder met uitzonderlijke bieren,
cocktailbar, loungebar en snackbar. Ook aan de kleinsten hebben we
gedacht, zij kunnen vertoeven in het tv-lokaal waar tekenfilms spelen.
Op zaterdagnamiddag wordt er een voetbalmatch gespeeld en op zondagmiddag is er een barbecue. Daarop volgt een uniek optreden van
The Lunatics, die improvisatietheater brengen. Een unieke ervaring!!

Jaarlijkse fuif
Ieder jaar geeft Chiro Aktivo een fuif,
meerbepaald 70’s, 80’, 90’s fuif. Misschien beter gekend als, ‘80 was
prachtig, ‘90 is beter fuif. Dit vindt
plaats het weekend van de
Wielsbeekse feesten, en dit naar het
vuurwerk op zaterdag. Een aanrader!!
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Opsporingsbericht!
Verloren maandag 28 juli. De
heer Marco Velo, onze bekende
ruiter van het dorp, heeft ter
hoogte van de herberg ‘Rappe
Wapper’ het hoefijzer van zijn
paard verloren. Wil de persoon
die het hoefijzer heeft zien liggen of een tip heeft zo snel mogelijk contact opnemen met meneer Velo, want zijn paard kan
zonder zijn speciale steunzoolhoefijzers niet galopperen. De

vinder krijgt 1 volledige
liter paardemelk als beloning. Dank voor uw
begrip.

Het is de rechterachterhoef wist hij ons nog
te vertellen.

Marco Velo aan het woord...

Tour de France
Evans & Vansevenant gepakt op doping!
Gisterenavond zijn Tourwinnaar Cadel
Evans en rode lantaarn Wim Vansevenant in allerijl weggevoerd door de
Franse politie – de renners verbleven
nog in Frankrijk om enkele criteria te
rijden - uit hun hotel. Beide renners van
de Belgische ploeg Silence-Lotto zijn
betrapt op het gebruik van genetische
doping. Bij gendoping wordt er via virussen menselijke epo geactiveerd.
Merkwaardig is dat het WADA (het Wereld Anti-Doping Agentschap) enkele
weken geleden nog meldde dat gendo-

Spelletjes

ping onopspoorbaar was. Daar hebben
ze de renners dus goed in het ootje
genomen! Het is dus heel waarschijnlijk
dat Cadel Evans zijn gele trui moet afstaan aan de Spanjaard Carlos Sastre.
Nog een gevolg hiervan is dat Stijn Devolder op kousenvoeten de top 10 binnensluipt. De rode lantaarn Wim Vansevenant wordt ook uit de uitslag geschrapt en zo grijpt de onfortuinlijke
voorlaatste in de stand, de vrolijke Keniaanse rekel Christopher Froome, toch
nog in extremis de premie! (HVM)

Cadel Evans zich hier nog van geen
kwaad bewust

