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Mutaties:
Overleden PCOB-lid
Mevr. H.G.A. (Siny) Kruisselbrink, 70 jaar
KBO en PCOB activiteiten 2022
Ook in de vakantieperiode zijn er
soosactiviteiten. De soosmiddagen zijn vanaf
1 juli niet meer in ‘t Gasthuus maar tijdelijk in
de mooie zaal van de Sleeswijk Sleeswijkstraat
63. Het bestuur van de Stichting
Ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk
SOSW is samen met de gemeente Winterswijk
aan het zoeken naar een goede oplossing voor
de toekomst. Het bestuur van de SOSW heeft
er alle vertrouwen in dat het op korte termijn zal lukken een geschikte plek te
vinden waar alle senioren uit Winterswijk terecht kunnen. De soosmiddagen zijn er
voor alle ouderen in Winterswijk, je hoeft dus niet perse lid te zijn van een
ouderenbond, maar dat mag natuurlijk wel. Met name op het gebied van
belangenbehartiging kan een lidmaatschap een oplossing voor u zijn!
De soosmiddagen zijn als vanouds elke maandag- en woensdagmiddag, de zaal is
open om 13.30 uur en het kaarten, sjoelen, rummikuppen en andere
gezelschapsspelen starten om 14.00 uur. Voor alle KBO-PCOB soosmiddagen
verwelkomen we dus ook graag tijdelijk, vanaf nu, in de Sleeswijk zaal.
KBO PCOB jaarvergadering 7 juli 2022
De KBO-PCOB jaarvergadering is vastgesteld op donderdag 7 juli. In het eerste gedeelte zullen de statutaire
verplichtingen afgehandeld worden en het tweede gedeelte zal gezamenlijk gehouden worden. Het thema zal zijn: “elkaar leren kennen
en gezellig samenzijn”. De jaarvergadering zal gehouden worden in het gebouw
van de Zonnebrinkkerk. We hopen op een grote opkomst bij deze eerste gezamenlijke jaarvergadering. De uitnodiging en agenda voor deze jaarvergadering stonden
in de vorige Nieuwsbrief van juni. Het Zonnebrinkcentrum is open vanaf 13.30 uur
en de jaarvergadering begint om 14.00 uur, deelname is gratis en vertering krijgt u
aangeboden.

KBO PCOB fietstochten 2022
De condities voor de tweede fietstocht in juni waren voortreffelijk. Mooi
fietsweer, een prachtige route in het coulissen landschap van Winterswijk en een
prima koffieadres bij de Italiaanse meren. Bennie Luimes had weer een
prachtige tocht uitgezet. Er is nog steeds een vacature om met Bennie Luimes,
de fietstochten te verzorgen, heeft u belangstelling dan graag aanmelden bij het
KBO secretariaat, zie aanhef. De volgende data voor de fietstochten worden elke
derde donderdag van de maand gehouden, de eerstvolgende fietstocht is op 21
juli, 18 augustus en 15 september. Vertrek is om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats van De Storm. Welkom!!

KBO PCOB reiscommissie met een dagtocht naar Orvelte
De reiscommissie bestaande uit Corrie Janssen
en Harry Kolenaar pakken de draad op en gaan
samen met Gebo-Tours ervoor zorgen dat er
dagtochten gemaakt kunnen worden. Door
miscommunicatie tussen Gebo-Tours en de
reiscommissie kon de reis van 24 mei helaas niet
doorgaan. Nogmaals, onze excuses. Er hebben
zich voldoende mensen opgegeven voor deze
reis naar Orvelte. Er zijn geen afmeldingen
binnengekomen en daarom gaan we deze reis
maken op dinsdag 9 augustus. Het deelname
aantal staat nu op 48 personen, de organisatie
heeft daarom al een grotere bus besteld.
Er zijn nog wel enkele plaatsen beschikbaar. Hebt u interesse, neem dan contact
op met de reiscommissie.
Voor de goede orde het programma en de tijden zijn wat aangepast, zo ook
de vertrektijd! 09.00 uur
Dit mag u niet missen!!!
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Datum:
Vertrek:
Thuiskomst:
Kosten:
Opgave en
Informatie:

Dinsdag 9 augustus 2022.
Om 09.00 uur parkeerplaats De Storm Haitsma Mulierweg.
Om ca. 20.15 uur.
€ 60,00 per persoon.
Bij Harry Kolenaar tel. 06-38969696 of
Corrie Janssen 06-10729822

Programma (onder voorbehoud)
09.00 uur
Vertrek vanuit Winterswijk richting het koffieadres,
Lunchroom Saartje in Vroomshoop, voor een heerlijk bakje
koffie of thee, met gebak natuurlijk.
11.00 uur
We stappen weer in de touringcar en rijden via een mooie
route naar Westerbork om bij Restaurant De Ar te genieten
van een koffietafel.
12.00 uur
In Restaurant De Ar gaan we genieten van een goed
verzorgde koffietafel met kroket. Daarna vervolgen we de
reis naar Orvelte
14.00 uur
U krijgt nu een tijdje vrijaf om eventueel het dorpje te
bezoeken en te genieten van nieuwe en oude ambachten in
gastvrije bedrijfjes en winkeltjes. Na het bezoek aan Orvelte
rijden we naar het dineradres voor een driegangendiner.
Na al deze indrukken en naar we hopen een geweldige dag
gaan we huiswaarts, richting Winterswijk waar we om ±
20.15 uur weer terug zijn bij De Storm.

PCOB en KBO wensen u een goede reis en een mooie dag.
Vooraankondiging Themamiddagen KBO-PCOB 2022:
Vanaf September zijn er weer maandelijkse Themamiddagen die worden
georganiseerd door de themacommissie bestaande uit Bennie Luimes, Siny
Abbink, Gerda Osinga en Anton Reuvekamp. Alle middagen zijn in het
Zonnebrinkcentrum en zijn gratis toegankelijk voor PCOB en KBO leden
Data voor het najaar zijn:
22 september: Een gezellige middag met muziek van een tiental muzikanten die
de knoppen van hun trekzak beroeren, drie heren en zeven dames. Meezingen is
niet verplicht maar mag, meer in de volgende nieuwsbrief.
20 oktober. Een super grote bingo met 6 ronden en fantastische prijzen.
24 november: Lekker eten en luisteren naar verhalen tijdens de slachtvisite.
22 december: Kerstviering, bezinning en een goed gesprek aan de Kersttafel.
Meer info in de volgende Nieuwsbrieven. Noteer deze data maar alvast op uw
kalender of in uw agenda, het wordt vast heel gezellig maar ook leerzaam.
Alle themamiddagen beginnen om 14.30 uur en de zaal is open vanaf 14.00 uur,
de besturen van KBO en PCOB nodigen u van harte uit, welkom!
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Vitaminen voor het leven door Liny Nijhof.
Wat mij is overkomen,
Het is niet mijn gewoonte om ‘s avonds na het donker worden
de deur te openen als er aangebeld wordt. Maar, nadat ik de
bel voor de tweede keer hoorde, ging ik toch maar kijken.
Zag daar een meisje staan van ongeveer 9 jaar.
Ze vroeg om een rol closetpapier……
Ik moest diep nadenken en wilde weten voor wie dat was.
In gedachten zag ik aan de andere kant van de straat een stel kinderen lopen en
hard lachend om de grap. Het meisje zei: “We hebben het wc papier op”.
Waarop ik vroeg: “Waar woon je dan? Ze zei een paar huizen verder.
Ik geloofde de hele situatie niet en heb haar een goede raad gegeven, neem
maar een oude krant en gebruik die maar.
Toen heb ik de deur gesloten, mijn man vroeg, wie er aan de deur was.
Nu woont daar een vader die zijn 3 kinderen 3 dagen in de week verzorgt.
Ze komen als het donker is en gaan weg naar school als wij nog niet buiten
zijn.
Nu bleek het was een buurmeisje, ik kende haar helemaal niet terug.
Tien minuten later heb ik toch maar een rol closetpapier gebracht.
In gedachten voelde ik weer de krant die we in de oorlog gebruikten.
Later hebben we er samen met de buurman om gelachen.
Hoe haar broertje het heeft ervaren weet ik niet!!
Rijbewijskeuring Winterswijk:
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Zonnebrink Centrum medisch laten keuren voor C/D/E tot 75
jaar is de prijs € 70,00.
Afspraak maken
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg:
Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens
kantooruren via de afsprakenlijn: 088 2323 300. De volgende data zijn bekend:
Woensdag 20 juli, woensdag 17 augustus en woensdag 31 augustus.
Kosten Senioren Klein € 50,00 en Groot Rijbewijs € 70,00.
Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar www.regelzorg.nl/
oogarts of belt u ons. Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en
begin 5 maanden voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u
ook medisch gekeurd moet worden.
Sociaal Team van de Post
Vanaf 14 maart is de inloop bij de Post, Balinkesstraat 4, weer
begonnen. Dit betekent dat je weer 'gewoon' iedere werkdag
tussen 09.00 en 12.00 uur kunt binnenwandelen met vragen of
goede ideeën over financiën, zorg, wonen en welzijn.
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Vind je het fijner om een afspraak te maken? Bel dan op werkdagen tussen
09.00 en 12.00 uur naar: 0543-543960. Of mail naar depost@winterswijk.nl.

Sociaal Team van de Post
Aanvragen eenmalige energietoeslag nog mogelijk
Door de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie komen inwoners met
een laag inkomen in de knel. Het kabinet heeft besloten om een eenmalige
energietoeslag van € 800 beschikbaar te stellen voor huishoudens met een laag
inkomen. Deze eenmalige energietoeslag wordt via de gemeente betaald.
Inwoners met een laag inkomen kunnen zich melden bij Fijnder
Werkenden met een minimuminkomen en ouderen met AOW, eventueel met
een klein pensioen, komen mogelijk ook in aanmerking voor de eenmalige
energietoeslag.
Een laag inkomen is een inkomen van minder dan 120% van de bijstandsnorm:
Tot AOW-gerechtigde leeftijd is dit voor een alleenstaande minder dan
€ 1.244,54 netto per maand exclusief vakantiegeld. Voor gehuwden of
samenwonenden is dit minder dan € 1.777,92 netto per maand exclusief
vakantiegeld. Vanaf AOW-gerechtigde leeftijd ligt dit bedrag voor een
alleenstaande op € 1.382,89, en voor gehuwden of samenwonenden op
€ 1.872,49.
Valt uw inkomen onder deze grens?
U kunt dan een aanvraag indienen bij Fijnder.
Ga naar de website van Fijnder: www.fijnder.nl en dien uw aanvraag in. U kunt
ook mailen naar info@fijnder.nl of bellen met 0544-474200.
Hulp nodig bij het indienen van de aanvraag?
Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? De Formulierenbrigade helpt u hier graag bij. Zij zijn iedere maandag en dinsdag tussen 10.00
uur en 12.00 uur bij De Post, Balinkesstraat 4 te Winterswijk aanwezig om u te
helpen. U hoeft geen afspraak te maken.

Petitie: Pas de pensioenwet aan!
Strijd samen met de Seniorencoalitie voor een beter nieuw pensioenstelsel! Het
pensioen staat al twaalf jaar stil. Gepensioneerden én werkenden is nu een
koopkrachtig pensioen beloofd. Maar in het wetsvoorstel voor het nieuwe
stelsel is het allerminst zeker dat we zo’n koopkrachtig pensioen krijgen. Er zijn
beslist aanpassingen nodig voor we met het nieuwe stelsel kunnen instemmen.
Fictieve werkelijkheid. Hieronder volgt een gedeelte uit een column van
Annemarie van Gaal over de pensioenen waarin ze oproept tot actie: ‘Dat het
een fictieve werkelijkheid is, bleek vorige week nog toen pensioenfonds ABP
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aankondigde dat zij dit jaar door de dalende aandelenmarkten al zo’n 45
miljard euro hadden verloren, maar dat het wel steeds realistischer wordt dat zij
de pensioenen gaan indexeren, omdat de fictieve rekenrente stijgt. Als je erover
nadenkt, besef je hoe belachelijk het klinkt.
Ik adviseer alle gepensioneerden en werknemers die pensioen opbouwen, om
nú alvast bezwaar te maken tegen deze fictieve rekenmethode. Je weet per slot
van rekening nooit wat de Hoge Raad er straks over beslist en je wilt de eventuele compensatie in de toekomst toch niet mislopen?’
Hoe tolerant zijn wij in Nederland en hoe woke ben jij?
Als je Nederlanders vraagt waar ze trots op zijn zullen ze vaak zeggen:
onze tolerantie. Het is iets typisch Nederlands, zo lijkt het. Toch lopen de
interpretaties van het begrip sterk uiteen. De moord op Pim Fortuyn en Theo
van Gogh, de aanslagen van 9/11: het zijn gebeurtenissen die vaak als beginpunt worden gezien van een kentering in de Nederlandse verdraagzaamheid.
Deze kentering begint met de ontzuiling die al in de jaren 6o begon. Tot dan toe
hoorden Nederlanders bij een afgebakende minderheid (protestants, katholiek,
socialistisch). Niemand had de meerderheid en dus moest je wel respect
opbrengen voor de ander. Met het wegvallen van die duidelijke grenzen door de
ontzuiling, verdween ook deze noodzakelijke vorm van verdraagzaamheid.
Ik ben in 1948 geboren in een dorp in de Achterhoek. Wij waren
protestant en gingen bijna alleen maar om met mensen die hetzelfde dachten en
ik leefde dus in een bubbel zoals we dat nu noemen. Zelfs winkelen gebeurde
bij geloofsgenoten en dat gold voor alle geledingen in de toenmalige samenleving. Mijn wereldbeeld was beperkt en werd vooral bepaald door datgene wat
je hoorde te doen en je had je maar aan te sluiten.
Nu, anno 2022, is dit totaal anders. Bijna iedereen heeft toegang tot het
internet en de hele wereld gaat dag en nacht aan je voorbij. Je hebt het voor het
uitzoeken als je tenminste in het Westen woont. Gek genoeg leven we nu nog
steeds in een bubbel. Onze samenleving is te ingewikkeld geworden om alles
wat er gebeurt bij te houden. Dan zoek je toch geestverwanten
die hetzelfde denken en voelen zoals jij dan doet. Sociale media
spelen zoals facebook, twitter en insta, spelen hierop in en door
middel van algoritmes krijg je alleen dat te horen en te zien wat
jij belangrijk vindt.
Wat is woke? Woke is een variant op het voltooid deelwoord
van het Engelse to wake (up) en betekent wakker worden. In de
jaren tien van 21ste eeuw is de term steeds meer gebruikt in de
betekenis van 'alert op en bewust van maatschappelijke
ongelijkheid'. Vooral met betrekking tot sociale ongelijkheid en
racisme won de term snel aan populariteit op sociale media.
Het kende met name een wijd gebruik na de opkomst van
-6-

Commentaar geven

de Black Lives Matter-beweging (BLM). Gaandeweg heeft het begrip zich
steeds meer verbreed en verwijst nu naar alles wat men sociaal onrechtvaardig
acht, zoals problemen van minderheden of zelfs klimaatverandering.
De beweging die zich hiermee bezighoudt wordt wel aangeduid als de woke
community.
Tegelijkertijd werd de term ook opgepakt door politieke tegenstanders van
BLM en van "linkse politiek" in het algemeen, die de term vaak in
neerbuigende of beledigende zin gebruikten, in kritiek op of verwijten van
intolerantie, overdreven politieke correctheid en identiteitspolitiek.
Wat mij opvalt is dat aanhangers van de woke cultuur en hun tegenstanders
elkaar verketteren en het leven zuur maken. Vooral op sociale media. Veel
ouderen hebben geen affiniteit met sociale media en krijgen zodoende geen
digitale verwijten naar hun accounts gestuurd, omdat ze geen account hebben.
Denk maar eens aan de discussie over Zwarte Piet en het veranderen van de
namen van helden uit de Nederlandse geschiedenis. Boeven of Helden?
Voor - en tegenstanders gaan niet meer met elkaar in gesprek maar met elkaar
op de vuist of erger.
Racisme komt voor bij alle mensen waar ook ter wereld en is niet alleen maar
voorbehouden aan de
witte man.
Daarom een oproep aan
ons allemaal: Ga in gesprek en luister naar
elkaar. Als je je probeert in te leven in de
ander, kun je je mening
misschien wel
bijstellen, toch!
Wim Sikking

Het volgende verhaal is geschreven door Zwier Kremer. Hij geboren in Borne
(Twente) en is oud-voorzitter van de PCOB afdeling Winterswijk. Het verhaal
is geschreven in de Twentse taal en kan zeker ook door Achterhoekers gelezen
worden en heeft als titel:

Ik zea nog tengn JanWillem
Ze zaten elke moand één keer nen oavend biej mekaar, um biej te bliewen van
wat d’r in de buurte zoal gebeurden.
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’t Waren de vrouwleu van de amfibiejënbuurt. Zes bewoners van de
Kikkerstroat... de nummers 1,3 en 5 en an de oawerkaant de nummers 2,4 en 6.
Zee veunden dat belangriek; nich dat ze niejsgierig waren; dat veul nog wal
met. Mear ’t was toch wal ’n betke sociale controle. Ie könt nooit weten, woar
of ‘t good veur is.
De leu van de Salemanderstroat en de Paddestroat veunden dat onzin… waren
ok völ te drok um biej mekaar op de lippe te zitten. Door waren de va en moo
beaide an ’t wark en dan weet ie ’t wal...gin tied veur proatsessies.
Mear in de Kikkerbuurt, ze neumden dat ok wal de kwakerbuurt, doar hadden
de vrouwleu gin tied um te warken, umdat zee zo onmeundig völ te proaten
hadden.
En hoewel d’r nooit iets biezeunders gebeurden konnen zee toch wal d’n
oavond vol proaten.
Nee… dat was gin enkel probleem, want a-j Reuske keant, dan weet ie van te
veurten da-j zölm niks hooft te vertellen. Reuske is etrouwd met JanWillem.
En JanWillem is de rust zölm. Mear Reuske…. Den zöt alles, den heurt alles en
den weet alles.
JanWillem heurt zich dan ok alles aait an wat Reuske te vertellen hef; hee is
doarentengn nich alleen rustig, mear ok nog ne kearl van weainig weurden.
Da’s mear good ok; tengn Reuske heur proaterie kan hee toch nich op, want zee
pröt zogenaamd veur heur verstaand oet. Zee pröt drok, vlug en aait vedan. Zoda-j d’r zölm hoast van achter ’n oadem komt.
- “k Heb vandaag de koffie es probeert dee in de reclame was. ’t Was 3 cent
goedkoper as biej de smaakmaker van de buurtsuper.”
“Ik zei nog tengn JanWillem : As ie ’t good smaken veend, dan haal ik d’r mie
morgen nog een stuk of wat pekke biej.
En ie könt ‘t geleuven of nich, hee vund dat de koffie good te dreenken was. Ik
veel zowat achter oawer van veraltereerdheid. Want JanWillem en wat niejs. Ik
dach biej mie zölm: d’r is hum nen aap oet de reet esprungen. Want as ik met
wat niejs kom, dan kö-j d’r van op an dat hee
tengn is.
Oonzen Margje vund dee koffie ok al
naar lekker.
Mear weet ie ‘t al? Oonzen Margje geet tokke
wek samenwonen. Zee hef ’n jong an de haak
eslagen.
Nen leuken jong! Zo alderbasten leuk…dat wij nich weten.
Ik heb aait wal edacht, as den d’r één an de
slippe krig… Dan mut het wal iets goods wean.
Zonne struusen deerne en zee zöt d’r ok wieder
merakels good oet.
Ik zeg nog tengn JanWillem : Doar kan zee met
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veur ’n droad kommen. Mear weet ie wat hee too zea? Wat mut zee now met ’n
jong. Zee kan eerst better goan warken an heur barriere.
Zo zee-j mear wier: Janwillem is oaweral tengn.”
“Heb ie dat ok al.” Zea Marietje, terwiel Reuske efkes noar lucht mos happen.
“Ik zal ow es wat aans vertellen. Too ik Garrit veurstelden um plastieken steule
an te schaffen, dee-j de hele weenter boeten könt loaten stoan en ok nooit hooft
te varven; weet ie wat hee doarop zea?
“Onzin; kunststoffen steule bint slecht veur ’t milieu.”
“En oonze steule bint nog good genog. Dee hoof ie ók nooit te varven. Wie legt
d’r gewoon ‘nen oalden dekken op en dan kan ik d’r zölms met ’t zundagsblauw mien gat op daal smieten…. En dan heb ie ’t ok nich zo koald an ’t gat.”
“No wil ik ok es efkes wat vertellen.” Zea Teuntje.” Now ie ’t toch oawer steule
hebt; wie hebt vergangene wek nog vear hoalten steule anschaft.
Greune steule. Good veur ‘t milieu, want d’r wördt veur ’t hoalt dat hier veur
ebroekt is, wier nieje beume pot”
“Noh, zea Reuske, doar geleuf ik niks van, want ik heb kottes leazen dat doar
met sjoemeld wördt.
Ik bin veur plastieken steule, want dee kö-j wier risaikelen. En as hoalten steule
oald bint, dan mut ie ze verstokkeren dat mu-j en dat is wier van invloed op de
ozonloage.”
“Ozonloage? Wat is dat now wier; hoo meen ie dat?”zea Jannie
“Oh, weet ie dat nich?” Zea Reuske.”Dan za-k ow dat efkes hoarfien oet de
deuke doon. Dat bint gerdiene dee onzichtbaar in de loch hangt. En a-j tevöl
stokkert keump doar een gat in en dat is wier slecht veur ’t milieu. Want dan hef
de zunne vriej spel um oons an de kok te brengen.
’t Zal nich zo lange meer doeren, dan is d’r gin Noordpool en gin Zuudpool
meer. En dan heb ie alleen nog ne Carpool oawer.
En den he-j dan ok nich meer neudig, want dan kö-j gin auto meer veuren, zo
hoog as het water dan steet. En de huuze wordt dan op pöale bouwt.
Ik zea nog tengn JanWillem : As het zo verdan geet mut wiej oons nog nen
droon anschaffen, um de bosschuppe te goan halen.”
Too zea Johanna: “No mu-j nich zo oawerdriewen, want zo arg is ’t ok wier
nich. Eerstes is d’r nog ies genog op de Noord-en Zuudpool en doert het nog
minstes 200 joar veurdat het zo wied is. In dee tied kan ’t wal wier zo onwies
hard goan vreezen, dat ie op de schaatsen de bosschuppe mut doon.
Ik zol de schaatsen veurlopig dan ok nog mear nich op markplaatse zetten.”
Johanna zea nich vake wat, mear zee leut zich ok niks wies maken.
“Ik zea toch ok nich dat ik de iezers op markplaatse zet. Ik heb geels gin schaatsen.” Kwam Reuske ansoezen, dee zich een betke op de teene trapt veulden.
“Ik zea kottes nog tengn JanWillem: As ie nog een keer hen schaatsen wilt mu-j
d’r nog vlot een stel kopen. Want mocht het nog es een keer goan vreezen, dan
bint ze völ te duur. En a-j ze dan toch haalt, kiek dan eerst es biej de Kringloop,
want doar hebt ze d’r vast nog wal wat liggen; dan he-j ze veur ’n zacht prieske.
-9-

Doarbiej, ze hooft ok gin 200 joar met te goan.”
Zo gung het d’n heelen oavend verdan.
En Greta zat d’r meer biej te luustern en of en too te knikken of stillekes met
heur heufd te schudden en dach biej zich zölm: “Woar hebt zee ‘t toch oawer.
Dat bint toch nich de dinge woarumme as ie biej mekaare komt?”
En as een Friezen stoander verbrak zee, op het moment dat Reuske wier efkes
mos oadem halen, de stilte en zea: ”Oonzen Jannemieke mut tokke wek examen
doon. “
“Oh joa? “brak Reuske d’r tuske deur. Studeert ow dochter? Doar wus ik niks
van.
Ik zeg kottens nog tengn JanWillem: Woar zol Jannemieke toch aait hen goan
as ik heur veurbiej zee fietsen. Oh… dus ze studeert en wat studeert zee dan zoal.”
“Ze döt gauw examen in voedingspatronen.” Zea Greta
“Wat mut ik mie doar biej veurstellen?”Zea Reuske.
“Dat is heel breed… kan van alles wean.
As veurbeeld: Zee mut binnenkort een scriptie maken oawer koffie.
Um oet te zeuken van wat veur koffie de beste koffiedik oawerblif.”
“Woar is dat now good veur.”zea Reuske.
“Dat za-k ow vertellen;
De beste koffiedik, dee een gezoonden broenen kleur hef, hebt de geleerde leu
neudig, um oons nog meer wies te können maken oawer oonzen kleainen planeet in het onmeundig grote heelal.”
“Oh… is het dat… Ik zeg nog tengn Jan Willem…”
Zwier, bedankt voor jouw verhaal.
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