Halerse Bonte...
...Avond vindt plaats op
zaterdag 11 februari. Ook
dit jaar weer met de in Haler
en omstreken wereldberoemde
acteurs en actrices! Het belooft
weer een grandiose Bonte
Avond te worden, met veel humor
en
karakteristieke
sketches. Mis het niet!

Jeugdsleutel...
...overdracht vindt plaats op
donderdag 16 februari. De
Jeugdraad verzamelt om 17.30
uur bij Café bie Winy van waaruit gezamenlijk vertrokken
wordt naar Horn waar de
Jeugdsleuteloverdracht plaatsvindt in de gemeentelijke
Sporthal. Om 22.00 uur is dit
festijn ten einde en wordt weer gezamenlijk de terugreis aanvaardt richting Café bie Winy.

Sleutel...
...overdracht voor de Raad van
1/2 Elf vindt plaats op vrijdag
17 februari, eveneens in de
Sporthal in Horn. De Raad van
1/2 Elf verzamelt om 18.30 uur
in Café bie Winy. Van daaruit
wordt gezamenlijk, vermoedelijk
samen met de Moerebuuk uit Ell,
vertrokken richting Horn. Wil je
dit evenement meemaken? Neem dan contact op met
onze Vorst Jos en meld je aan.

Spaarkas...
...lichten vindt plaats op zaterdag 18 februari vanaf
20.30 uur. Alle leden van de Spaarkas ‘t Dörpskluëske
ontvangen bij binnenkomst een aantal consumptiepenningen. Daarna is alle gelegenheid de gespaarde centjes
af te halen bij een van de bestuursleden van de spaarkas.
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möpkes
De ein blondine zeet tege de
anger: 'Dit jaor viltj Kerstmis
op unne vriedig'… Zeet de
anger: 'Oh! hopelijk neet op
de 13de!!'
Hae: 'Höbst dich mét unne
angere mins geslaope?' Zuu:
'Ich höb allein geslaope met
dich sjat, bie dae angere
waas ich wakker'............

Twiee blondjes kome zich
tege in de stad. Nao get kalle
euver en weer zeet die ein
tege die anger: “Ich höb
gister ein zwangersjapstest
gedaon!”
Zeet die anger: “Ware de
vraoge neet te moeilijk?!”

Eine looadgeeter oet West
-Vlaanderen kriegtj de opdracht om ein kepotte w.c.
te gaon make in Oostende
op de derdje verdeeping.
De looadgeeter beltj aan en
dur kumptj ein vruike mét
kopdook op ‘t balkon te staon en reuptj nao ónger:
'Wat jij hebbe moete?'
Dae looadgeeter: 't Is veur
uch sjieetthoees det neet
wilt wirreke!'
Woa op det vruike zich omdreitj en tege heure mins
zeet:
'Achmed voor jou, iemand
van de Sociale Dienst'…

