
Aphrodite & Ceasar 

‘s Ochtends werden we wakker gemaakt door Liora, is 

weer is wat anders dan door stampende voeten, hè Quin-

ten? De goden en godinnen van de Romeinen waren van 

de partij, Aphrodite en Ceasar. 

Dieke heeft vandaag de afstandsbediening voor de Tijd-

machine gevonden en gelukkig heeft Chikai nu wel ge-

zien dat de Tijdmachine het deed! (Chil alleen niet) 

Na een leuke dansbattle was het tijd voor de Olympische 

Spelen. De medailles zijn uitgedeeld aan Timo, Lianne, 

Dieke en Ilse. Hulde! 

Vervolgens was het tijd om met zijn allen naar het bad-

huis te gaan. Hier hebben we met zijn alle lekker gebad-

derd en heel veel onderwaterfoto’s gemaakt.  

Tijdens de terug weg was Wontolla, Marala kwijt geraakt, 

maar gelukkig heeft Sherekhan haar weten te redden en 

veilig naar het clubhuis terug gebracht. Marala en Liora 

zijn weer naar huis, maar hebben beloofd weer een keer-

tje langs te komen. Ook werd er tijdens de terug weg ge-

speculeerd wat er gegeten zou worden, het zou in ieder 

geval lekker zijn. Dit volgens de leiding aardig gelukt! 

Na levend RISK en een potje weerwolven heeft Nick een 

onderdeel gevonden voor de Tijdmachine. 

We hebben nu bijna alle onderdelen en kan dr. Ing. G. 

TimeSpace binnenkort weer gaan tijdreizen.  
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Het weer: 

 

Wist je dat: 

 Storm blijkbaar aan ballet dansen doet 

 De bubbels erg lekker waren (Bubbles?) 

 De geliefden Chil en Jop gewonnen hebben met weerwol-

ven? 

 Sherekhan en Wontolla niet zo van het plannen zijn? 

 Maar wel lekker kunnen koken 

 Dat Wontolla, Chikai heel erg heeft laten huilen toen zij 

nog een lief welpje was 

 Aphrodite haar druiven heeft gekregen van keizer Ceasar 

 De andere tijger misschien langs komt 

 Sherekhan, Chikai zo erg heeft laten schrikken dat ze 

moest huilen, maar daarna wel heel hard moest lachen 

Nest van de dag: 

Roze 

Stand van de tijdmachine: 

Toekomst 

Moppentappen: 

Hoelaat is het als Hathi op je tuinhek gaat zitten? 

Tijd om een nieuwe te kopen 

Wat eten we vandaag? 

lekker 

Uitspraak van de dag: 

Wanneer gaan we weerwolven? 


