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Badmoos ageren tegen dorpsplan
(van onze verslaggever)
e Badmoos hebben ‘hevig
geageerd’ tegen het dorpsplan
voor Langeweg. In het plan
komen de belangen, van deze voor
Langeweg zo enorm belangrijke sport
club, in het geheel niet tot zijn recht.
Ook worden de Badmoos in dit plan op
verschillende punten opgevoerd als
initiatiefnemer, en daar hebben de
leden van de vereniging helemaal geen
trek in.
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Voorzitter G. Kremers van deze, in
Nederland en ver daar buiten, fameuze
badmintonvereniging vindt ook de
manier waarop het dorpsplan is
opgesteld heel bezwaarlijk. “De
Badmoos bestaan al 15 jaar, en in die
tijd hebben wij al deze dingen al eens
op papier gezet en doorgegeven. Het
ligt allemaal al lang bij de gemeente.
Het is heel leuk dat het weer in een
rapportje staat, maar wij wachten af
wat ermee gaat gebeuren”. Het
dorpsplan Langeweg is tot stand
gekomen na een aantal bijeenkomsten
met inwoners van het dorp. Het extern
bureau wat hiervoor ingeschakeld was,
is nooit op het idee gekomen om van
de bestaande en allang uitgewerkte
plannen van de Badmoos gebruik te
maken. Het idee om en landingsbaan
aan te leggen is in 1998 door de
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Badmoos al bij de toemalige gemeente
weg gelegd om de toestroom van
buitenlandse prominenten naar hun
succesvolle “Badmoos Open” te
kunnen garanderen. “We denken al
jaren mee in het belang van Langeweg,
hadden we onze plannen destijds
voorzien van een copyright, dan waren
we nu stinkende rijk geweest” aldus
een zeer verontwaardigde voorzitter.
“Dat we nu tot initiatiefnemers worden
gebombardeerd, snap ik wel”, licht
Kremers toe, “We houden al jaren dit
dorp levend. Wat nog niet van ons
gestolen is, is de verbouwing van de
kerk tot relaxparadijs. De huidige
bewoners zien nog steeds niet in, dat
het onontbeerlijk is om in de nabijheid
van het gloednieuw te bouwen
sportpaleis ook de facilitairende
mogelijkheden optimaal dienen te zijn
om ook Topsport in Langeweg
mogelijk te houden”. Op de vraag of de
ze ook tot gerechtelijke stappen over
zullen gaan, is Kremers duidelijk. “Die
zooi kan me gestolen worden, ze
zoeken het godverd…… maar uit! Als
ze dan toch met z’n allen achter dit
plan staan, als ze dan helemaal geen
vooruitgang willen, dan kan ik iedere
inwoner maar één advies geven,
namelijk SLAAP zacht!”
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Moslims openen nieuwe moskee

In bovenstaande woning is sinds
binnenkort door het onderstaande
moslim gezin van Marokaanse afkomst
de eerste Langewegse moskee
geopend. De redactie wenst dit gezin
en hun buren veel geluk toe in de
toekomst!

Vragen over de redactionele inhoud:
Mail naar:
badmoos@evelo.nl
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de Ben Bus Anaalyse
De anaallease geschreven en gezien door de bril
van Ben Bus:

A

angezien ik vrijgezel ben heb ik

Totaal dronken en leeggerukt werden
we aan het eind ontvangen op het
bordes van het stadhuis. Een laaiende
menigte juichde ons toe, tot zelfs ver
over grens worden we nu (h)erkend.
Wat ook zijn nadelen heeft, geheel
achteraf in een donker bruine steeg werd
het eten opgediend. Een overheerlijk 1
gangen diner werd geserveerd, waarna
we met een rotgang weer vertrokken. Na
het verorberen van nog wat meer adelijk
vocht (de Keuninck) zijn weer afgereisd
naar onze basisplaats. Voor ons niets
nieuws want dat is de eerste regel bij
badminton: terug naar je basisplaats
(heb ik gehoord van Rini). De trein
stond nog niet stil of de hordes met
vrouwelijke fans stond in rijen voor de
spoorboom te wachten tot ik mee ging
naar het plaatselijke etablissement om
daarna af te reizen naar……..
Ca. 2 weken na deze geweldige
happening heb ik mijn ogen laten
leaseren en zie het nu stukken beter.

Gehoord bij Bas
veel met vrouwen op, en ben dan ook
iemand die graag op voorstellen van
vrouwen in ga. Zo ook het voorstel van
de Badmoos-Eurotop. Geopperd door
één van de Badmoos’ vrouwen.
Fanatiek als altijd was ik weer diegene
die met zijn pik vooraan stond en kotse
wat kots zou ik het vervoer regelen naar
deze wereldstad in het bourgondische
België. Gezien mijn dagelijkse functie
was dit voor mij een peulenschil, echter
mocht mijn baas er niet van op de
hoogte zijn anders zou het neigen naar
diefstal.
Samen met Johan heb ik in alle vroegte
de bus opgehaald in onze stalling. Toen
ik na ca. 2 uur uit de stalling kwam met
de bus keek Johan heel verontwaardigd
en vroeg wat ik al die tijd daar binnen
had gedaan, waarop ik hem uitlegde dat
de bus naar Antwerpen helemaal
achterin stond.
Weer in de Badmoosstad aangekomen
werd er toch besloten per boemeltrein
naar Antwerpen te vertrekken. Een
rondleiding door “de Sois” (spreek uit
Swa) bracht ons in de luguberste café’s
van Den Anvers. Om nog maar niet te
spreken van de Rukkersplaatsen.
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Ook biechtvaders leven van de
zonde.
Een zwarte koe, geeft ook witte
melk.
Een maagd is iets heel moois, mits
ze het niet blijft!
Hoe heerlijk is het om niets te
doen en daarna te rusten.
Aan alles komt een eind en aan een
lange bal wel twee.
Het is moeilijk een vrouw ervan te
overtuigen dat ook een koopje geld
kost.
Maartse buien vallen niet in april.
Boerin, boeruit.
Het is toch raar dat mijn neus loopt
en mijn voeten ruiken.
Mijn schoonmoeder had pijn onder
haar linkerborst, het bleek een
gezwollen knie te zijn.
Mijn oma is ziek en oud, maar dat
gaat wel over.
Als blikken konden doden, hadden
ze er geen erwten in gedaan.
Bij processen van terroristen zit de
zaal bomvol.
Ik heb me kotselijk vermaakt

De arbitrage
Hoewel er binnenkort geen groot
badminton tournooi gepland staat, zijn
we al wel op zoek geweest naar
mogelijke goede scheidsrechters. In
Antwerpen vonden we de volgende
kandidaat.
Wilt u als lezer Marieke op het volgende
Badmoos Open als hoofdscheidsrechter,
mail dan de redactie en maak de
volgende slagzin af:
“Ik eet het liefst een eitje bij het ontbijt,
omdat een gegrild nijlpaard mij iets te
…………… op de maag valt.”
Hoofdprijs:
Een avondje uit met Marieke bij een
gerenomeerd café in Langeweg (de nacht
erop volgend moet de winnaar een
slaapplaats voor haar regelen)

Redactioneel commentaar
Zeer kort deze keer, en heel simpel
namelijk wij willen marieke als scheids!
Mail dus!

