Spek mét...

möpkes

...Eier...altijd een goede basis
om daarna lekker verder te
gaan! Op zondag 19 februari
kan iedereen tussen 18.30 en
20.30 uur spek met eieren komen eten in Café bie Winy. Trek
je gekste kleding aan en schuif
aan...

Van alles get...
...is het thema dit jaar van de
traditionele themamiddag op
vastelaoves maandag 20 februari. Afgelopen jaar was het
thema “Sprookjesfiguren”. De
creaties waren weer geweldig
en vaak erg vindingrijk. Het
blijkt soms erg moeilijk te zijn
in te springen op ons bedachte
thema, dus vandaar dat we het
dit jaar eens erg eenvoudig houden voor iedereen. “Van
alles get” is dan ook gewoon komen zoals je denkt te
moeten komen. Geen moeilijk verkleedthema, maar gewoon verkleed zoals je zelf wilt!! Muziek door DJ Roger!

Dolle dinsdag !
En dan de “bijna” afsluiter van de Vastelaovend, de
optocht op dinsdag 21 februari. De laatste jaren de
optocht in de oude gemeente Hunsel met de meeste
deelnemers! En we gaan ervan uit dat dit dit jaar ook
weer lukt! Om 14.11 uur vertrekt de stoet vanaf de
Isidoorstraat. Meedoen aan de optocht? Dat kan altijd!! Het Optochtcomité is alweer druk aan de slag
met het hele gebeuren!
En na de optocht is het natuurlijk groot feest in Café
bie Winy / Zaal Ons Dorpshuis. Wij hopen daar alle inwoners van Haler-Uffelse te mogen begroeten! Om ongeveer 18.00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden
van de Optocht.
Ook op deze Vastelaoves dag zal DJ Roger de sfeer erin
brengen met zijn Vastelaoves krakers!!
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Ein paar campinggaste zitte
bie Winy aan de bar en laote
zich de hieele aovendj goot
vol laupe. Als ze de raekening vraoge zeet Winy: €
24,99. Die campinggaste betale met ein breefke van 20
en ein van vieef. Ongduldjig
zitte ze te wachte tot ze heur
wisselgeldj teruk kriege. Winy geuftj heur eine cent teruk en ein pekske condooms.
“Waar hebben we die attentie
aan te danken?”, vreugtj eine
van die campinggaste. “Ach”,
zeet Winy, “ich wil veurkomme det gaste wie uch zich
veurtplantje…”

Vreugtj de ein blonj aan de
anger: “Waat dinkst dich
det dunnerbie is, Paries of
de maon?” “Hehe”, zeet
die anger, “de maon natuurlijk! Of kinst dich Paries
van hie oet zeen ligke!!?”

