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In het pittoreske Tessenderlo staat dezer dagen een

grootse bijeenkomst gepland. Voldoet u aan volgende

vereisten, twijfel dan zeker niet om deel te nemen:
Heeft u de wereldoorlog(en) nog meegemaakt? Is uw laatste tand

reeds uitgevallen? Heeft u al minstens 1 heup laten vervangen?

Rookt u wel al eens een pijp? Gaat u wekelijks met Euphrasie naar

de coiffeur? Heeft u minstens 8 katten? Bent u naast de

gebruikelijke opruimdreigementen van uw moeder ook nog doof

voor andere zaken? Dan bent u de persoon die wij zoeken. Neem

al uw oude strijdmakkers mee en haast u naar Tessenderlo (maar

niet te hard: denk aan uw hart). Niet getreurd dat u deze zaterdag

niet naar uw gebruikelijke bingoavond kunt gaan of zondag uw

kwaliteiten niet kan laten zien op de petanquebaan, want rustoord

“In den goeie ouwe tijd” zorgt voor alles. Voor degenen die niet

kunnen komen klinkt het aloude gezegde, ons allen waarschijnlijk

bekend in de oren: dades tègenaa gat gesnieft.

Member of the Asscoiated Press . 
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Waterstraat 42 bus A 3980 Tessenderlo

BOMMA EN BOMPA WEEKENDKRANT

Bomma en bompa reünie Tessenderlo 



• Waar:

Jeugdverblijfplaats Haeidonck, Waterstraat 42A, 3980 Tessenderlo

• Wanneer:

Op vrijdag 8 maart spreken we rond 19:15u af op het kerkplein om te 

carpoolen. Indien je liever rechtstreeks gaat, ben je welkom vanaf 20u. Zondag 

10 maart mogen de bomma’s en bompa’s na hun wekelijkse mis om 11u terug 

opgehaald worden.

• Prijs:

We vragen jullie om voor 4 maart 30 euro over te schrijven op 

BE08731046476513 (ander rekeningnummer dan vorige keer!) zodat de jonge 

bejaarden een optimale verzorging kunnen genieten in rustoord “In den goeie 

ouwe tijd”.

Praktisch:



Meeneemlijst:
• Scoutshemd + sjaaltje

• Slaapzak

• Bedovertrek en kussen (jawel, 

voor jullie zwakke rugjes 

hebben we speciaal bedden 

geregeld!)

• Pyjama

• Knuffel 

• Lange broeken

• Stevige schoenen

• Sokken

• Ondergoed

• T-shirts

• Warme truien

• Regenkledij

• Tandenborstel

• Tandpasta

• Keukenhanddoek

• Zaklamp

• Medicamenten

• Ingevulde medische 

informatiefiche “In de 

goeie ouwe tijd”

• Uw vals gebit

• Kussen

Aangezien bomma’s en bompa’s niet weten hoe ze met gsm’s moeten omgaan, is 

het compleet nutteloos zulke moderne technologieën mee te pakken.

Daarnaast is snoep uitermate slecht voor de weinige tanden die hen nog resten, 

dus wederom laat men dit thuis.



Informatiefiche
• Naam:…………………………………………………………………................

• Leeftijd:…………………………………………………………………………

• Favoriete geranium:……………………………………………………………

• Best bewaarde herinnering vanuit uw goede oude tijd: 

………………………………………………………………………….………

……...……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………...........................

• Favoriete klaagonderwerp:  het weer - tis allemoal nimeer zoals vroeger -

de jeugd van tegenwoordig – andere: 

………………………………………...................................................................

...............................................................................................................................

• Datum waarop uw laatste tand uitviel:……………………………………....

• Welke gewrichten heeft u al moeten laten vervangen?

…………………………………………………………………………………..

• Hoeveel kleinkinderen heeft u?

…………………………………………………………………………………..


