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Hoer zoekt boer!
(van onze verslaggever)

E

•

nige tijd geleden heeft het
televisiestation “Snickelodeon”
van mediagigant John de Snol
de Badmoos benadert om bijstand te
verlenen bij de ontwikkeling van een
nieuw programma voor deze zender.

•

•
De Snol, op het spoor van de Badmoos
gezet door een van zijn presentatrices,
een voormalig sollictant naar een
scheidsrechterfunctie
voor
het
jaarlijkse tournooi, was direct onder de
indruk van de aanwezige capaciteiten
binnen
de
Badmoosorganisatie,
hetgeen resulteerde in onderstaande
samenwerking.
Voornoemd sollicitante, die later wat
landelijke bekendheid kreeg door een
stormachtige relatie met Jort Kelner,
bleek redelijk te passen in het concept
van de Badmoos, een hoerig type op
zoek naar een vermogend ondernemer
in
een
landelijke
omgeving.
Voorwaarde was echter wel dat een
iets royalere borstomvang gewenst zou
zijn ter tegemoetkoming aan de
huidige wensen, dan wel eisen , van de
kijkcijfercomissie die slechts een doel
nastreeft, een zo groot mogelijke
kijkdichtheid.
Een nieuwe programmaformule was
geboren, hoer zoekt boer!
Hij de hoeren , wij de boeren, dachten
de Badmoos!
De rol van presentatrice en dus ook
hoer zal door de bekende vriendin van
Jort, Sjorchina, worden vertolkt.
Redactionele realisatie:
Gom Kremers, René de Rooij
Vormgeving:
Badmoos Design BV

Een rol die deze chinese muts op het
lijf is geschreven en waaraan zij op
haar specifieke lubrieke wijze invuling
zal geven.
Het allergrootste probleem om het
slagen van dit TV programma tot een
succes te maken, kwam op het bordje
te liggen van de Badmoos. Want waar
vindt men in Nederland nog een
vemogende boer die niet op subsidie of
speciale leaseconstructies draait?
De criteria waaraan de boer, waarnaar
de hoer op zoek is, moet voldoen zijn
de volgende:
• De man in kwestie moet lid zijn
van de plaatselijke afdeling van de
KPJ.
Mochten
de statuten
lidmaatschap op grond van leeftijd
uit sluiten, dan moet hij in ieder
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geval in zijn jeugd lid zijn
geweest.
Hij moet in de afgelopen 5 jaar
minimaal 3 nieuwjaarsrecepties
van de Badmoos hebben bezocht.
Het aantal hersencellen mag nooit
en te nimmer het aantal hectare
land wat hij bezit, overschrijden.
Het aantal nullen op zijn bank
tegoed, mag nooit minder zijn dan
de wortel van zijn mestquota.

De casting voor het nieuwe programma
om kandidaatboeren te vinden, zal
iedere vrijdag plaats vinden in Café de
Tempelier en wel als eerste op Goede
Vrijdag. De casting zal enige maanden
in beslag nemen. Aan het einde van
deze periode zullen de Badmoos met
een definitieve lijst met kandidaat
boeren komen waaruit de hoer een
keuze zal maken. Het is dus mogelijk
dat wekelijks de namen kunnen
wijzigen omdat er in de loop van de
tijd betere kandidaten zich melden. Om
er voor te zorgen dat iedereen van het
laatste nieuws op de hoogte is, zullen
de Badmoos een wekelijkse shortlist
publiceren met daarop een voorlopige
Top 5. De huidige shortlist bevat de
volgende namen:
• Joost de Goot
• Ad Gelens
• Jan Aarts
• Maarten Fens
• Bart Wijtvliet
Indien u denkt deze shortlist te kunnen
verrijken met betere kandidaten,
schroom dan niet ons te meilen!

Vragen over de redactionele inhoud:
Mail naar:

badmoos@evelo.nl
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Gehoord bij Bas
•

•
•
•

•

•
•
•
•

Vrouwen zijn gek op zwijgende
mannen, ze denken dat die
luisteren.
Domheid is niet mijn sterkste kant.
De krant van vandaag is niet van
gisteren.
Vrouwen zijn er om bemind te
worden en niet om begrepen te
worden.
Ook vrouwen kunnen een geheim
bewaren, mits men ze het niet
vertelt.
Een zweetvoet komt zelden alleen.
Pluk de dag, voor je in een vaas
eindigt.
Liever eigenwijs, dan helemaal
geen zelfvertrouwen.
Geniet nooit met mate!

Winnende slagzin
In onze vorige info was er de
mogelijkheid om een heerlijke avond op
te stap te gaan met de beeld schone
Marieke, als men de slagzin op een
goede manier wist af te maken. Het was
een heidens karwei om uit al die
duizenden inzendingen een keuze te
maken , maar uiteindelijk is het de
redactie dan toch nog gelukt om voor
het verschijnen van deze info, de
winnaar en de winnende inzending
bekend te maken.
Winnende inzending is:
“Ik eet het liefst een eitje bij het ontbijt,
omdat een gegrild nijlpaard als een
gedoneerde gebakken lever op de maag
valt.”
Deze geweldig originele oplossing is
ingezonden door de Maag Lever Darm
Stichting Het bestuur van deze stichting
is al een avond op stap geweest met
Marieke.

De arbitrage
Binnen enkele maanden staat het
jaarlijkse Badmoos Open weer voor de
deur. Nog grootser en imposanter dan u
al van ons gewend was. Behalve een
economische stimulans voor het dorp
Langeweg (zie artikel bouwfraude) is dit

tournooi ook een stimulans voor
zogenaamde
BN-ers
om
eens
ongegeneerd op een fluitje te kunnen
blazen. Bovenstaande BN-er heeft zich
geheel vrijwillig en ontbloot aan het
bestuur van de Badmoos aangeboden.
Wij zijn overtuigd geraakt van haar
scheidsrechterlijke capaciteiten, als u dit
ook wenst, dient de volgende multiple
choice (=meerkeuze) prijsvraag via mail
beantwoord te worden:
Bovenstaande BN-er heet ??
a. Sjorchina
b. Chantal
c. Femke
Mail het goede antwoord B naar
Badmoos@evelo.nl. Onder de goede
inzenders wordt een avondje stappen
met Chantal verloot.

Bouwfraude in Langeweg
(van onze correspondent)

O

m de toestroom van
toeschouwers die het jaarlijkse
"Badmoos Open" bezoeken aan
te kunnen, is er een landingsbaan
gepland recht tegenover de Hamseweg.
Om problemen met de doorstroom van
de meute van deze landingsbaan naar
het nieuw te bouwen sportcomplex tot
een minimum te beperken, is een metro
lijn gepland die onder het hele dorp zal
doorgaan. Om deze Noord-Zuid-Lijn

Blad 2
mogelijk te maken, is de
verantwoordelijkheid voor de bouw en
de latere exploitatie in handen gegeven
van "deondergrondseinlangeweg.nl".
Deze heef na de aanbesteding het
project gegund aan een Langewegse
betonmultinational die, blijkt uit

bekentenissen van klokkenluider Bas
O., in een lokaal etablissement
prijsafspraken heeft gemaakt met Fred
W. uit Langeweg (een kandidaat voor
het gekozen burgemeesterschap en
tevens plannenjatter van de Badmoos
(zie vorige info)), die op deze wijze zijn
natte dorpsplandroom verwezenlijkt ziet
worden. Door deze prijsafspraken en
door het gebruik van beton van een
superieure rottingscapaciteit, is de
"deondergrondseinlangeweg.nl" zwaar
gedupeerd. Genoemde
betonmultinational ontkent in alle
toonaarden en gaat zelfs intimiderende
maatregelen om een parlementaire
enquête te voorkomen, niet uit de
(Lange)weg. De journalistieke
integriteit en de keiharde maar uiterst
eerlijke onafhankelijke meningsvorming
van de Badmoos heeft de redactie doen
besluiten dit onthutsende nieuws in de
openbaarheid te brengen. Waarvan akte!

Redactioneel commentaar
Voor alle duidelijkheid kunt u hieronder
zien waar de Paashaas zijn eieren
vandaan haalt

