
Nog een paar uur en dan……
1 oktober 2007 

Zit Albertje en het boze oog weer in de plain to the joe naait et steeds. 
Voor de tweede keer dit jaar hopen we te gaan genieten van al het moois 
wat ze daar aan de overkant hebben. Deze keer lezen er weer veel mee 
las ik en dat is maar goed ook dan zit ikkus niet voor niks in de steeds. 
Alleen werp dat wel een verplichting op om weer regelmatig te schrijven 
over bruine beren of te wel het toiletgebruik in de joe naait et steeds.

Ook de belevenissen van het boze oog met haar koopwoede. Tjaa, verzin 
elke dag maar weer een story waarmee je lezers kan verwennen. Een 
duidelijk beeld van wat je meemaakt, serieus blijven en vooral geen 
mensen kwetsen. Dus mochten er namen of personages beschreven 
worden lees er dan overheen, eventuele rechtzaken tegen de schrijver zijn 
onbegonnen en op voorhand verloren zaken.

Dus: “dag vader en moerder en zuster annie we zien het hier niet zitten 
we gaan naar amerika“. Trallala en troeelloe op de wijs van Rob de Nijs. Ik 
wil wel op gepaste wijze de luitjes in de Hoogstraat veel sterkte 
toewensen enne kaarten sturen we niet. En de lezers van het Alles is 
Albert forum wens ik ook veel lees plezier en vergeet niet ik ben hoofd 
jurylid van de fotowedstrijd en ook de organisatie mag meedoen in de 
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wedstrijd wellicht ga ik hem zelfs winnen. 
En over de uitslag kan niet dus nooit gereclameerd worden met de hoofd 
jury.

Zo nou mot ik verder gaan met het klaarzetten van de spullen de laatste 
dingen verpakken en er een rustige dag van zien te maken. Het boze oog 

een beetje ontlopen is ook een must vandaag 
zij heeft altijd wat te vragen en te orderen dus als ze me mist ikkus is effe 
weg.

Vroeg of laat
3 oktober 2007 

Hallo knoppenkastkijkers, hoeveel keer zijn jullie hier al wezen kijken of 
deze knappe verschijning al wat geknoeid had. Ik wilde niet gelijk 
beginnen met mauwen als je net aan de overkant ben dus hebben jullie 
mijn tellertje behoorlijk van streek gemaakt.

Kijk ik kan nu ook vertellen over de reis net zoiets als mijn reisgenote 
heeft gedaan maar het laten weten wat ik heb gegeten is niet iets waar 
iedereen op zit te wachten. Dus begin ik gewoon aan de titel vroeg of laat.

Om fileleed te vermijden moet je in holland vroeg opstaan blijkt en dan 
maak je ook nog de kans dat door een spat regen een eerste sneeuwvlok 
of een laaghangend zonnetje behoorlijk veel files kan veroorzaken dus 
Albertje met Engeltje vroeg op pad.

Je blijkt niet alleen te zijn en als je op zo’n centrum waar ze vliegtuigen 
beladen komt stieffelen er al heel wat mensen rond. Kijk dan gaat Albertje 
genieten en start zijn hobby mensen kijken. Alee wat lopen er een 
exemplaren rond zeg. O ja mocht je jezelf in de komende zinnen erkennen 
berust dit op zuiver toeval en mocht je naam genoemd worden is dit per 
perongeluk gebeurt. Mensen die voor het eerst in zo’n vliegdoos stappen 
kijken zuur en angstig en praten de hele tijd over hoe mooi ze alles vinden 
en vooral dat alles super geregeld is. Of te wel ze hebben de ballen 
verstand ervan hoe het gaat op zo’n verdeelplaats. Bezakt en bepakt 
lopen de vertrekkers iet te wat te rennen om op tijd bij een gat met sleurf 
aan te komen waar ze vaak nog een uur moeten wachten. Je hebt daar 
dan de Jan en Annie, Truus en Bep, Rob en Klaas die proberen zich te 
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zettelen voor een goede plaats zodat ze als eerste door de beveiliging 
mogen. HIhihihi dat was ook bij onze gat bezig een wat oudere man (nee 
niet ikkus) stond als eerste te wachte voor de deur, wij als business class 
( ja ik heb ook mijn arbeidsverleden) reizigers mogen dan voor. Dat is 
maar goed ook want wat Albertje ook doet altijd zal die controleerkast wel 
effe pieppen, zo ook deze keer. Dan staat er een knappe dame klaar om 
Albertje effe te bevoelen wat ikkus dus graag effe toelaat want je bent al 
een tijdje in de running. Ze konden ook deze keer niets vinden dus 
vertelde ik haar dat ikkus een tijdje in een revalidatiecentrum was 
geweest en daar verdomd veel geslapen had en niet weet wat ze daar met 
me gedaan hebben, voor de lui in Utrecht die toevallig dit lezen kijk eens 
effe rond of ze geen poot missen daar. 

Ook in de plain zit Albertje mensen te kijken, er zitten in de class hele 
serieuse mensen die motte vliegge van hun baasje op weg naar een 
vervelende vergadering of symposium. Ik zie er weinig blije gezichtte en 
daar zitte wij dan tusse met onze big smiles. Te genieten van alles wat ons 
geboden wordt en dat merk je ook aan de bemaning die komen dan effe 
een praatje maken met de heer en mevrouw Kretiek. Een extra knipoog 
van de karretjes duwster is een tractatie voor Albertje. Op de 
landingsplaats rennen de class mensen harder dan wie ook wat 5 minuten 
eerder van de luchthaven is een crime. Wij hebben dat niet zo in ons en 
lopen naast elkaar de boel behoorlijk op te houden in de smalle gangen. 

Ik zit nu om twee uur plaatselijke tijd aan het tafeltje op onze hotelkamer. 
Mootje snurkt en de lichtjes buiten is een pracht om te zien. Deze jongen 
had gisteravond een doe me luikies dicht probleem. Ik was uitgeteld van 
de reis, geen honger meer na het eten van wat buffelo wings.
Mijn salamiworstje was op ik kon alles de hele dag goed verdelen maar 
toen ik hier die grote boxspringbed zag staan was ikkus verloren. Als 
gevolg dat ikkus nu al vroeg uut bedje is gevallen maar dat mag de pret 
niet drukken over een uurtje of zes zit Albertje in et bussie naar het 
verhuurbedrijf en mag ikkus de camper weer in ontvangst neme. 

Lieve kijkers van dit stukkie maak je maar niet ongerust ikkus kom terug 
met meer gezwets over ons reissie langs de zee in de joe es ee.

Jullie eigewijze Albertje Kretiek Himself vanuut een donker Newark in de 
joe naait et steeds

New York
4 oktober 2007 

Hallo Kretiekleden welkom vandaag op deze blog de voorzitter is blij dat je 
vandaag de tijd weer efkes genome heb om langs te komen. Door een 
slechte internet verbinding op de eerste kampong kenne jullie dit wat later 
lezen als dat de bedoeling was. Maar dat mag de pret voor mij niet 
drukken en geniet hier van hoge temperaturen (eigenlijk iets te warm) die 
mijn bolletje weer doen verbranden. Mochten jullie regen hebben dan zou 
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ik best wat zon naar je op willen sturen maar ik ben jullie adressen 
vergeten mee te nemen. Na het ophalen van de hut op wielen zijn we op 
weg gegaan naar de vallende blaadjes hier, oeps en toen maakte ik mijn 
mopske al boos want deze verschijning zei dat de blaadjes ook op de 
Veluwe uit de boom vallen. Maar daar wonen niet zo veel Amerikaantjes 
als hiero was haar verdediging. Ikkus heb het maar zo gelaten want reizen 
met een boos mopske is geen aanrader. Het was toch al zo’n zware rijdag 
we moste langs en door New York allememaggies wat hebben ze daar een 
hoop geknoeid met aanleggen van straatjes zeg. Die Amerikaantjes 
kunnen naar de maan en in Irak de boel gaan opbouwen maar een 
fatsoenlijke weg langs dat dorpje aanleggen was teveel gevraagd. Ik heb 
als Internationaaltankwagenchauffeur regelmatig de steden Napels, Rome, 
Milaan en Parijs doorkruist maar daar kan je hier geen vergelijking mee 
maken. De two pipers ( vrachtwagen met twee uitlaten) vliegen je links en 
rechts om de oren terwijl er borden hangen van de left line ( linker 
rijbaan) not for ( niet voor) Busses and trucks (bus en vrachtwagen) zo en 
dat was de laatste keer dat ik voor jullie vertaalde. 

Of die Amerikaanse truckdrivers kenne niet leze of ja wist ik het maar. 
Dus deze jonge moest over de smalle wegen door de Bronx ( gebied in 
New York) rijden en stilstaan want ja ook hier kenne ze file leed. We 
moste met z’n alle door de betaalhokjes want hier kenne ze ook tolwegen. 
Maar als een volleerd chauffeur manoeuvreerde Albertje tussen die 
karretjes door. Na een poossie begon Mopske zich af te vragen of we de 
rest van de boodschappen eens konde doen. Ik zei van als je een 
walmarkt zag ze het gerust even mocht zeggen tegen de bestuurder. 
Achhhh mopske tuurde en tuurde maar een walmarkt dook niet op na een 
tijdje het lijden te hebben aangezien en meegekeken te hebben zag ik aan 
de linkerkant de winkel staan en nam de afrit om mopske gelukkig te 
maken. Zij had een boodschappenlijstje of te wel een verlanglijstje 
samengesteld en ezel ik mag het karretje duwen. Een dekbed een stel 
kussens want die we meegekregen hadden waren niet goed genoeg. Een 
schaar een afwasborstel en zo ken ik nog wel een tijdje doorgaan maar 
Ikkus zal je dat besparen. Ook de naastgelegen supermarkt 
(levensmiddelen) hebben we bezocht. Na alles in de hut gegooid te 
hebben zijn we naar de kampong gereden en mopske de koffertjes 
aangegeven om uit te pakken want deze handige sul kan geen truitje 
recht in de kast legge zegt ze. Daarom heb ik een lekker biefstukkie 
gebakke voor mopske en zelfs ja zeer uniek de afwas mee gedaan. En zo 
leefde we nog lang en gelukkig die avond en nu ik dit zit te type is het 6 
uur in de morgen we zijn vroeg maar ja dat tijdverschil hé daar mot je 
aan wennen.

Hé Ikkus ga verder met vakantievieren dus allemaal de groetjes vanuut 
een zeer zonnig en warm Cliton (nee niet die vent met sigaar maar het 
dorpje) van Albertje Kretiek Himself 



Sorry
5 oktober 2007 

Snik, snik, snik lieve lieve lezers het spijt mij dat je bij het ontwaken nog 
niet je favoriete blog kan lezen. Maar door een storing is het helaas niet 
mogelijk en er wordt hard aan gewerkt om het probleem op te lossen. 
Ikkus heb efkes last van een jetlag denk ik en mot ik weer wennen aan 
het tijdsverschil. ’s Morgens hier heb ik nergens last van maar als het hier 
7 uur is dan is het bij jullie 1 uur in de middag. Maar legge jullie als 
knopkastfan om 11 uur in je mandje dan begint voor mij de avond al. En 
dat trekt deze kabouter niet. Over kabouters gesproken ik heb een tijd 
geleden eens een vrouw die wat klein van stuk was Ka- Bouter genoemd 
en lache jo er waren daar in uuutrech zelfs mensen die dachte dat ze ook 
ka heette. Soms ga ik wel een te ver met namen verbasteren en heeft dat 
soms gevolgen. Maar ikkus meen dat niet altijd en zoek daar ook nooit 
kwaad achter eigenlijk zo als je geen naampie krijg van mij mot je oplette 
want dan sta je in mijn andere boekkie. Nou niet allemaal gelijk roeppe 
“wat is mijn naampie ome Albertje Kretiek” want ik spreek ze ook wel 
eens zonder dat je het weet tegen mijn eigen rolmopske. Hebben jullie dat 
ook? Mensen die je zwaar op de maag liggen gelijk in een boekje te zetten 
als die benader ik niet. Of is ikkus daar weer alleen in of durfe jullie dat 
niet uit te spreken. Waarom ik dit zo schrijf komt door die amerikaantjes 
als je aan de westkant komt van dit eiland praat men heel overdeven naar 
je met “hello love how are joe doing to day” en dan wil je ze vertellen dat 
je heerlijk geslapen heb en een flinke bruine beer in de wc pot gedumpt 
heb. Laten die hello love people blijken niet geintreseerd te zijn in jou. 
Hier aan de oostkust is het niet overdreven maar oprechter en vragen 
gelijk door en laten blijken wel geintreseerd te wezen in jou reis en je 
route. Voor de rest rijden ze hier als konijnen van links naar rechts inhalen 
vooral op plekken waar het niet gewenst is. O,ja mochten er westkuststers 
meelezen ik geniet hier met volle teugen van dat zo ander amerika als wat 
ik gewend was.

Hier op de kampong staat er een hele kudde oudere met cruise america 
campers. Die hebben het druk zeg het zijn net mieren lopen maar rondjes 
om hun hobby object samen met een ventje die hier ook een depadance 

heeft van dat verhuur bedrijf te sleutelen. Ik kijk thuis wel 
eens op discoverie channel naar een programma dat mensen met schroot 
een opdracht moeten maken, dan weer een voertuig die door bossen kan 
rijden en dan weer wat dat in het water kan bewegen. Nou look here en je 
ziet de opname hahaah enne er is ook nog een renleider bij die dacht dat 
hij als reisleider mee mocht.
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Die gast loopt hier af en aan naar de receptie om zijn volgelingen op te 
vangen en naar hun plaats te begeleiden, staat hij bij de receptie rijden 
die konijnen naar de groep, dus hij weer in draf naar de groep zegt er een 
mede konijn, dat hij zich moet melden bij de receptie dus het konijn weer 
terug en dan loopt de renleider dus het stukkie maar weer hard terug. 

Dus jullie begrijpe nu toch wel dat Albertje gisteren uitgeteld naar bedje 
gegaan is na al dat volgelingen gedoe te hebbe aangezien. Trouwens ben 
ik nu ik dit schrijf wel benieuwd naar die stellen van het Alles Albertje 
forum die tegelijk in Moab gestaan hebben, hadden die ook een reisleider 
uitgezocht. Was het mevrouw #kie of meneer Rob of big Annie of gewoon 
Jan die de reisleider was. Of hebben Frederique en Romin de wijselijke 
leiding op zich genomen hebben ja Albertje weet die naampies nog want 
hij heeft uut dat plaatske heel veel kaartjes gehad tijdens zijn detentie in 
uutreccccchhhh.

He schatten van lady’s en pere van manne ikkus ga stoppe en in mijn 
denkstoel zitte bedenke wat ik morge weer zal schrijve.

Jullie motte de groetjes hebbe van Albertje Kretiek Himself en zijn 
rolmopske uut een zeer warm 30 graden dus Middleboro (middelburg) in 
de joe naait et steeds

Verschil
6 oktober 2007 

Goedenmorgen, vroege lezers of zijn die er vanmorgen op zaterdag niet? 
Ik zit nu om half negen in de avond eens aan jullie te denken. Het is 
buiten zwoel warm, de hele dag hebben we hier rond de dertig graden 
gehad en dat is een groot verschil met Holland op dit moment. Vandaag 
na de ochtend rust toch maar een autoke gehuurd en op weg gegaan. 
Terwijl we zo lekker aan het toeren waren ging mijn mamagatie kapot. De 
stress van de mamgatie zou ik jullie willen besparen want dan is het echt 
boosoog. Omdat de wegen hier korter opelkaar gelegd zijn en de tussen 
afstanden wat minder zijn als in de westkant van de joenaait et steeds 
kon mijn mopske het niet bijhouden. Eerlijk gezegt, ik zou ook op deze 
manier niet sneller kunnen kaarlezen.
Mopske wilde veel maar er kwam weinig uit na haar gerustgesteld te 
hebben dat ik alle begrip voor de situatie zo hebben (je mot toch wat) 
kalmeerde ze bij het zien van het onderstaand bord
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Haar oogjes fonkelde weer en wilde zelfs naar de kapper wat ik natuurlijk 
toestond. Het zou een twintg minuten duren voordat ze weer uit de stoel 
kwam en intussen wandelde ik efkes de store door. Met mijn tempo was ik 
in tien minuten pas achterin de zaak en zonder veel geneust te hebben 
kon ik weer terug naar de kassa waar mopske bijna kaal stond te 
wachten.

Maar mopske zou mopske niet zijn als ze mij efkes vertelde eens rustig 
door de store te willen looken. Daar ging jan met het korte naampje weer 
aan de wandel en hier en daar efkes snuffele aan de goedere die we wilde 
hebbe. Na een uurtje gaf ze het op en na een bezoekje aan de kassa waar 
ze daar ongeveer dertig van hebben daar wandelde we weer naar het 
autoke. 

Nou kan ik nog een paar velletjes schrijven over ons mopske in de usa 
maar daar zitten jullie denk ik niet op te wachten. Als je wel er op wacht 
denk dan maar zo, Albertje komt zo.

Waar ik me wel over verbaas hier is dat als ikkus alles zou eten wat 
sommige smale kaantjes doen hier ik toch zeker twee keer zo dik zou 
worden. Ongelovig wat die mensen en kids hier wegdouwen en vergeet 
het spoelen niet want een liter cola is niets voor de people hier.
Vanavond zijn hier aardig wat menskes bijgekomen zeg, het is zelfs druk 
een hoop herrie, kinderen die spelen en waar ikkus het meest van baal is 
dat de openhaard vuren stevig branden.



En met deze warme zwoel windstille avond de rook nog lang zal blijven 
hangen.
Wij gaan morgen beginnen aan ons tropenrooster en slaan het stads 
bezoek aan Boston af we gaan lekker toeren met het autoke naar cape 
cod. Dus beste knoppenkastkijker ikkus ga vroeg slapen en morgen is er 
weer eer Albertje Kretiek Himself dus voor nu een knuffel voor de meiskes 
en een poot van de cavia voor de maanelijk lezers

Geluisterd
7 oktober 2007 

Ja hoor we hebben deze keer eens naar tante Petra uut Washington joe es 
AAAAAAA geluisterd om eens in Boston te gaan kijken. Dus hebben we 
ons zwart autoke ingeprent oom een in Boston te gaan kijken. 
Waauuuuuww wat een city en door het mooie weer wat een mensen 
massa. Dus Albertje zijn brilleke opgepoets en eens naar de vroukes gaan 
kijken op mijn gemakske. Daar lopen exemplaren rond die in het museum 
der oudheden niet zouden misstaan. Ikkus is niet veel eissend hoor en er 
mag best iets verkeerd of teveel aanwezig zijn maar de rollen die ikkus 
hier zag kan een mamoet tanker een jaar op varen. Op het vet dan wel te 
verstaan, ja lieve mensen Albertje heeft ook wat kilo’s teveel in zijn 
broekske zitten maar dat zijn opgepropte zenuwen. Mijn gewicht is niet 
bevordelijk ik weet het en anders zal de medische wereld als ik er langs 
ga zeker wel zeggen: Albertje je mot eens wat afvallen. Toen ik een paar 
jaartjes terug van de auto viel en mijn enkelbanden scheurde liepen de 
artsen weer te mauwen dat ik juist niet daar van af moest vallen. Dus had 
ik besloten te zorgen om op gewicht te blijven. En dat doen die 
mamakaantjes hier ook hoor ze nemen gewone cola want die is lekkerder 
en een big cheese burger en een super groot ijscootje na. Daar moet je 
eigenlijk je petje voor afnemen zodat je die dames steunt in hun strijd om 
gezet te blijven. 

Mijn pinklady ( mootje zit voor me in haar roze sportpakje enne daar mag 
ikkus geen foto van nemen) is ook ietewat aan de maat zo erg dat ze zelf 
hier in de uuuussssaaa haar kleertjes kan kopen. Want ja je raad het al 
pinklady vond het weer eens tijd om haar kledingkast uit te breiden. En 
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mijn pinklady hupste door de winkel hier met mode voor een maatje meer. 
Eindelijk had ze het gevonden en al haar kledingstress was op slag 
verdwenen ze beloofde zelf de volgende reis in mei volgend jaar minder 
kleding mee te nemen zodat we ook een koffer kunnen thuis laten. Aan 
me hoela zei jacoba volgend jaar zijn de onderbroekskes van mootje even 
zwaar om te transporteren en Albertje zal het sjouwmannetje wel weer 
zijn. 

Dus tante Petra als je ons gewoon naar cape cod had laten rijden had ik 
niet zoveel hoeven shoppen, ik ben hier voor de natuur. O ja beste 
kijkbuiskonijnen Albertje heeft mamagatie een zet gegeven en een garmin 
gekocht die me percies de weg gaat wijzen hier in het bijna 
onoverzichtelijk gebied. Morgen gaan we de natuur weer in hoop ik ene 
wellicht zie ik eindelijk eens knappe meiskes of alleen maar beren het 
maakt mij niet uit als ze maar korte rokjes dragen.

Het is hier bijna halloween en de winkels liggen voel met enge dingen zo 
erg dat ik hier ook aan mijn schoonmoeder moet denken die eenzaam met 
haar lover in Made zit te vernukkelen.

O,ja Moe elke gelijkenis of overeenkomst berust op zuiver toeval. Zo mijn 
erfenis weer zeker gesteld enne Franske niet al mijn geld opmaken daar 
hé.
Ik ga maar eens wat voor mezelf doen en een ijscootje bij mijn pinklady 
bietsen dus de groetjes uut een zeer warm Middleboro in de 
uuuuusssssaaaaaa van Albertje kretiek Himself

Vallende blaadjes
8 oktober 2007 
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Heerlijk gereden vandaag enne hele mooie beelden door mijn oogies zien 
flitsen. Hier zijn we in het gebied aangekomen waar de blaadjes van de 
boompie af dreigen te vallen maar uit sympathie voor de duizende 
bezoekers hier eerst verkleuren. Ik heb me ogen echt uitgekeken het was 
wondermooi en als Ikkus zeg dat het mooi is neem het dan van mij aan zo 
niet treed regel twee in werking je neemt het gewoon aan zonder te 
morren. Nee, beste kijkbuisvrienden ik zit het vandaag niet uit mijn duim 
te zuigen ik heb in die 50 jaar dat ik op deze kloot rond fietst nog nooit 
zoveel mooie kleuren door elkaar gezien. Mochten jullie eens in de 
omstandigheden zijn om naar deze kant van de sloot te komen rond deze 
tijd dan schrijf ik op een brieffie dat jij de hele dag ook OOOO en AAAA 
loopt te roepen tegen je partner.

Laten we het vandaag maar niet over mijn partner hebben want die 
scoorde geen punt vandaag. Typmiep heeft bij de boeking van deze 
kampong het jaartal 2008 ingevoerd thuis toen ze bezig was alles te 
boeken. Dus kwamen we een jaar te vroeg hier aangesjeest, dat mocht de 
pret niet drukken want die people here waren toffe gasten en dat voor een 
KOA camping en zette ons op het tentenpark zonder stroom en afvoer wel 
met water maar dan moet ik nog 50 meter slang erbij uit rollen. Toch 
hebben we dankzij het snelle en doordachte optreden van mijn eigen 
typmiep een super plaatske gekregen vol rust en zonder gillende koters.

Die kaantjes zijn als ze op een camping staan wel eerste klas pyromanen 
zeg. Vanmorgen om 7 uur toen ik achter mijn knopenkastje zat met een 
baske koffie kwam er een klein kaantje een camper uitrollen en binnen 
een kwartier had hij vlammen van 40 cm hoog. Zonder aansteker of 
lucifers, gewoon blazen in een hoopje as van de vorige avond. Vanavond 
hebben de grote kaantjes het hier op deze campground het efkes 
overgedaan en bij elke rolhut brand er een vuurtje dus is Albertje blij dat 
hij achteraf staat. Hield wel in dat Ikkus most koken voor mijn mopske 
maar ook dat mag de pret niet drukken. Eigenlijk heb ik een echte zondag 
gehad een beetje tv kijken, wat eten en efkes jullie benadert. 

Ik ga weer bankhangen dus groet ik je vanuit woodstock uuusss aaa van 
jullie eige Albertje Kretiek Himself O,ja kenne jullie eens een keer meer 
reageren op mijn gemuts dan op die weblog van mijn typmugje?

Allemaal nep
9 oktober 2007 

Ja, het is allemaal nep en show wat die kaantjes doen het enigste wat ze 
niet als show op kunnen voeren zijn de vallende blaadjes. nee, wees maar 
niet bang ik ga het deze keer niet over de blaadjes hebben. Je zou ze als 
jan de tuinman maar op motte ruime, mij niet gezien. 
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Dat gaat zelfs met Albertjes blad blaas apparaat niet hoor. Mensen 
kinderen wat een troep ligt hier van die vallende kleurtjes. We zijn 
vandaag eens bij een tradingpost weze kijke je weet wel waar vroeger de 
boel bij elkaar kwam om handel te drijven. Dat doen ze vandaag de dag 
ook nog dat handeldrijven dan mens wat een meuk kan je daar tegen 
hoge prijzen kopen zeg. Van die nepgeweren, mutsen en vooral T-shirts 
en petten. Nee aan Albertje kunnen ze geen moertje verdienen, die t- 
shirts passen me geneens. We hebben vandaag wat rondgetoerd 
mamagatie had een tripje uitgezet die we met de hut op wielen zouden 
kunnen rijden. Om weer naar die vallende troep te gaan kijken natuurlijk 
want daar is ze voor hier roept ze steeds tussen slapen en wakker worden 
in. Niet dat ze deze keer veel sliep maar ze had wat hoofdpijn en ikkus 
wilde toevallig deze keer niets van haar, dus die hoofpijn kon ze beter een 
andere keer toepassen. Het zal vannacht wel over zijn die pien in d’r kop 
want ze heeft pilletjes gekocht die je alleen PM mag innemen. Loop ik me 
de hele dag te prakedenken wat PM zou betekenen, blijkt het gewoon dat 
je ze beter ’s nachts in kan nemen en niet AM. Begrijpen jullie het nog 
ikkus dus niet ikkus is lekker simpel van aard. 

Morgen gaan we weer naar een andere campground een uurtje of wat 
toeren en je raad zeker al wat we morgen gaan tegen komen? Nee, lekker 
mis morgen gaan we koeien bekijken en daar is een winkeltje bij waar ze 
produkten verkopen die van die beesten gemaakt zouden worden, als het 
maar geen gebakken koeienvlaaien zijn want dan hou ikkus zijn poot stijf 
en heb ikkus pien aan m´n kop. 

De relatie tussen mij en het oog loopt stukke beter de vakantie zal er wel 
deel aan hebben of ik ben in utrecht goed afgericht. Niet dat ik me de hele 
dag aan de salamiworst systeem kan houden hoor maar het gaat gewoon 
goed. O jee nou zitten er een stel te denken wat is het 
salamiworstsysteem wat bedoelt die gek. Ho ho effe dimme he ik zal het 
je heus wel uitleggen als je het hier in de eerdere blogs niet kan vinden, 
laat dan effe een reactie achter en wie weet zal ikkus efkes de tijd neme 
om hem te beantwoorden.

Wat ik me nou steeds zit af te vragen hier in den vreemde, wie leest er 
nou elke dag deze blog? Wie neemt er nou de tijd om het te lezen, ben je 
familie die zich niet kenbaar wil maken? Ben je een bekende die denk 
achhhhhhhhh ik kijk wel mee. Eigenlijk zou er bij elke inlog een belletje 
moeten rinkelen zodat ikkus eens kan zien wie der aan de andere kant zit. 
Ikkus zou het eens leuk vinden dat die onbekende kijker gewoon eens een 



klein berichtje achterlaat bij de reacties, schaam je niet en het hoef alleen 
maar een groet te zijn. 

Weet je wat ik nog meer zou willen ( lijkt hier de wensput wel hahaha) 
voor elke honderd zakjes die ze in Amerika in de winkels weggeven ik $ 
0,001 ct zou krijgen. Dan hoef ikkus niet zo lang te wachten op een prijs 
in de staatloterij. Heee luitjes het gaat jullie goed en vergeet niet efkes te 
reageren de groetjes vanuut Woodstock in de woods van New Hampshire 
in de uuu sss aaa van Albertje Kretiek Himself ennne voor deze keer ook 

Mama beer met pien an der kopke

Allemaal nep II
11 oktober 2007 

Daar ben ik weer we hadden gisteravond een super snelle verbinding 
alleen om er op te mogen moesten we betalen met creditkaart en laat die 
maatschappij nou net geen kaarten vanuit Europa accepteren. Dus 
Albertje zat met zijn pinklady lekker naar TV te kijken want in Amerika 
daar gebeurt het. De allerbeste en allergoedkoopste auto’s worden hier 
aangeboden. En kan je het niet betalen geen probleem een krediet is zo 
verstrekt. Je moet wel witte tanden hebben om hier zorgeloos door het 
leven te kunnen en als je wat te dik ben dan is er altijd weer een boek of 
produkt die je weer mager op de wereld zet. Ben je ziek dan is pijn niet 
nodig en 1 pil doet wonderen zo erg dat je zelfs met wiebbelbenen 
gewoon kan gaan shoppen met de auto natuurlijk. Want low fett chips is 
er in overvloed en als je diabetes heb zijn er produkten die je mag eten 
volop te koop alleen ligt er op z’n voorbeeld bord zoveel koolhydraten dat 
ik er spontaan een hyper van krijg ( das als je teveel suiker in je bloed 
heb dan normaal) Tjaa die kaantjes hebben het hier maar goed dus ik 
mijn wandelschoenen maar eens aan getrokken want das hard nodig hier 
in de winkel en de winkel maar eens ingestapt met kar en 
schoongepoetste bril. Ja, hoor daar lopen de wondermooie zo uit een 
boekje of van tv looking good mama’s te shoppen. Met een glimlach van 
oor tot oor of zou dat door de facelift kome lopen ze hun kar en zeg gerust 
een grote kar vol te laden met stuff die pa en de kids wel zouden lusten. 
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Nee in de werkelijkheid lopen hier in de stores en uitzonderingen daar 
gelaten grote en kleine uitgezakte volbuikende moeders met 
hangjongeren die lopen te jengelen de kar vol te pleuren met de meest 
ondenkbare verkeerde produkten. 

Het is voor iemand die nog nooit in de states is geweest niet te 
beschrijven of uit te leggen. Maar eerlijk is eerlijk de tv brengt in Holland 
een verkeerd beeld van de amezing things die er te koop zijn. De vrouwen 
hier hebben alle tijd van de wereld met de kant en klaar maaltijden. Nee 
dan heeft mijn Mootje het maar zwaar en moet ze thuis elke dag zonder 
amezing hulpmiddelen haar potje koken.

Ook denken die kaantjes dat zij en dan ook zij alleen de beste zijn in de 
wereld wat dat ook telkens verteld word. Maar als je als kandidaat voor 
het ministerschap wil doen moet je wel de goede stropdas dragen ( geen 
rood maar blauw deze keer) en vergeet dan ook de bijpassende sokken 
niet. Allememaggies je zou toch eerst kijke of de man/vrouw wel genoeg 
kwaliteieten heeft om echt minister te worden. Ze hebben het hier ook 
vaak over Hilery je weet wel de vrouw van de man van de sigaar die elke 
keer in een keurig outtfit hier op tv verschijnt. Bill sigaar loopt er 
achteraan (alsof hij dat al eerder heeft gedaan) zonder colbert want dat 
lijkt amicaler. Tja volgens mij is het allemaal nep en leeft men hier in een 
sprookje dat men zelf gelooft. En nu als nederlandse of Nederlander 
woonende in Amerika niet gelijk in de verdedeging springen want alles 
berust op een moment opname gezien door de oogjes van Albertje kretiek 
Himself vanuut Mexico New York State.

O ja als het weer en het internet het toelaat is er morgen vast weer een 
nieuwe kretiek.

Rain
11 oktober 2007 

Gooooooooodmorning Hollandse en Amerikaanse fans, ik zit hier in de hut 
op wielen efkens aanjullie te denken. Niet dat ik heimwee heb of zo maar 
wij zitten hier in de depressie die hopelijk vandaag efkens stopt. Dan kan 
ik droog naar de zalmpies gaan kijken die in de rivier hier achter blijken te 
zwemmen. Het zal wel net zo gaan als het wild wat ons steeds belooft 
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word, geen beren, geen moose, geen herten nee zelfs geen konijnen. Dat 
hebben wij weer, steeds hoor ik en zie ik foto’s van diverse soorten wild en 
ikkus mot bij de poelier gaan kijken wat er in een omgeving leeft. 

Ik heb de laatste 3 keer geschreven over allemaal nep en ik vergat er bij 
te vertellen dat dit waarschijnlijk de reden is waarom Albertje en zij eega 
zo graag hier aan deze kant van de sloot zijn. We genieten met volle 
teugen van de gewoontes en manieren van de kaantjes. Ikkus zou hier 
gerust een aantal maanden door kunnen brengen en dan liefst met een 
hut op wielen zodat we vrij zijn om te gaan en te staan. Ikkus kan nu de 
regen met bakken (hele grote want we zijn in Amerika) uit de hemel 
vallen heerlijk genieten van het getikt op de hut. Samen met de al 
gedouchte en aangekleede in starthouding zittende WasMo. Die haar dag 
nuttig wil gaan besteden om de onderbokskes en hempies te wassen. Ja 
onze WasMo heeft het er maar druk mee enne deze verschijning gaat haar 
denk ik efkens helpen. Hoe weet ik nog niet, misschien met in de weg 
lopen. 

Of misschien gewoon lekker in de hut blijven wachten op WasMo hireself 
die dan stevast roept “pak eens aan jij zit hier maar op je luie reet terwijl 
ik de hele was gedaan heb” kijk en dat is nou oneerlijk ikkus rijd de hele 
dag door berg en dal terwijl mamagatie zo nu en dan efkens een snurk 
geluid laat horen. En als ik vraag of zij wil rijden steevast gezegt wordt 
dat ze branderige oogies heeft, maar voor de rest gaat het prima samen 
hoor. Geen ruzie om de kinderen geen gemauw over klusjes die nog 
gedaan moeten worden. Nee Albertje en Mootje hebben gewoon een 
heerlijke vakantie in de joe naait et steeds.
Wil je dit ook eens meemaken dan kunnen wij het je echt aanraden en wil 
je advies over hoe en wat dan kan je altijd bij ons vraagmaarraakteam 
terecht. Voor nu ga ik eens lekker douchen het is hier tien uur en dan 
wordt het eens tijd om het onderbroekske te wisselen anders heb ik met 
al dat vocht zo de paddestoelen in de box staan. 



Hé gentelpiepel het gaat jullie goed en ik wens alle Amerikaantjes mooi 
zomers droog weer toe dan heb ikkus het ook hier droog vanzelfes. 
Vanuut een nat Mexico ( is anders als het echte mexico hoor) New York 
States op het Yogibere park aan the river with salmon de groetjes van 
Albertje Kretiek Himself.

ps: als je naar beneden scroll zie je meer gezwam van Albertje Kretiek 
Himself

TV
13 oktober 2007 

Daar ben ik weer ik heb me efkens losgerukt van mijn tv scherm. Ja je 
leest het goed tv scherm want in deze vakantiewoning op wielen hebben 
wij tv en dvd speler aan boord. En die moet je eens gebruik toch?

Ik heb bij de verhuurder van deze doos voor vertrek efkens gevraagd of 
hij nog een antenne kabel gevraagd die hij kosteloos meegaf. Nu heb ik 
twee avonden zitten zappen, gisteravond zaten we in een afgelegen 
gebied en dan heb je niet veel keus en als er wat leuks is dan stoort hij 
regelmatig. Nu hebben we kabeltv met meer dan 90 kanalen en das druk 
zappen hoor voordat je alles gehad heb. Die kaantjes zijn niet gek hoor 
want nu heb je altijd wat dat je kan interesseren. Maar als je bij elke 
reclameblok verder zap zie je een mengelmoes van wat de kaan elke dag 
te zien krijg. Ik heb een tijd naar traveltv zitten kijken waar ze de meest 
luxe woonboten, huizen en jachten lieten zien en dan praten ze gerust 
over speeltjes van rond de 20 miljoen dollar. Met tussendoor een reclame 
van de banken hoe je aan een goede betrouwbare creditkaart kan komen 
en alles is free. Aan me hoela zei jacoba van beieren alles wat je koopt 
moet betaald worden enne daar ben Ikkus het mee eens. Toen ben ik 
maar eens courttv gaan kijken das een programma met vrouwelijke 
rechters die allerlei drama’s oplossen en straffen uitdelen, o ja er is ok wel 
eens een mannelijke rechter maar de vrouwen zijn in de meerderheid. Tja 
geen rechtspraak zonder mevrouw justice. Daarna volgde de beroemde 
achtervolgingen van de verschillende politiekorpsen die hier verspreid over 
het land hun werk doen. Het is echt levensgevaarlijk om hier met een 
auto te rijden als je de tv mag geloven. Stoute mensen vliegen hier links 
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en rechts over de interstate ( rijksweg voor de hollanders en autobanh 
voor de duitsers) ja die kaantjes hebben wat te stellen. 

Ik schiet weer in de lag nu ik dit schrijf over onze glazenwasser en 
oliebollenbakker Glimmpie in het echt heet hij Roelof de Glimmer in zijn 
vrije tijd nog zanger ook, die tijdens de verhalen over Amerika heel 
nuchter vroeg of ik wel een wapen in mijn dashbordkastje had liggen daar. 
Want op tv zie je zulke rare dingen waarbij je wel moet schieten. 
Achhhhhh dat mens komt alleen maar op de kanarische eilanden onder 
begeleiding van zijn vrouw. 

Eerlijk is eerlijk ik kijk ook vaak reclame das goed voor mijn kaanse 
uitspraken. Hoeveel snacks die gasten hebben is niet navertelbaar en dan 
heb ik het ook nog niet gehad over de amazing pizza’s nee geef me dan 
de autoreclame maar die laten voor zien dat je voor $ 246,00 per maand 
en dat 39 maanden lang een Ford met laadbak kan leasen. Een wonderlijk 
land waar ik met mijn lieve schat heerlijk kan rondtoeren. Ja we hebben 
zelfs het idee om over een paar jaar voor langere tijd hier te gaan trekken 
en dan veel langer op plaatsen te blijven wel moeten we dan regelen dat 
we een luxe auto bij ons hebben want dan kan Albertje met zijn Mootje 
ook weer lekker toeren.

Voor nu ga Ikkus stoppen mijn oogies vallen dicht en ga ik lekker slapen 
in het land waar de paard en wagen het belangrijkste voertuig is het heet 
hier Lancester ( nee niet in engeland) Pennsylvania joe naait et steeds 
eerste boom aan de linker kant onder de eekhoorn van dienst.

Groet van Albertje Kretiek Himself 

Hiep hiep hoera
14 oktober 2007 
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Tatatata vandaag 14 oktober is Saskia onze dochter 25 jaar jong 
geworden en dat mag best eens onder de aandacht gebracht worden van 
mijn kijkbuis kinderen. Wil je haar een felicitatie doen via zo’n e-card 
stuur deze dan naar saskia@nieuwenoord.nl. 

Vandaag hebben we weer een wonder mogen aanschouwen hier in 
kaantjes land en wel de Amish een volkje dat zich premitief opsteld 
volgens de wetten vanuit Zwitserland vanwaar ze oorspronkelijk vandaan 
komen. Ze gebruiken geen rubberbanden onder hun buggy’s en andere 
vervoermiddelen om de doodleuke reden dat ze dan niet te ver van huis 
gaan. Je komt die mensen door de hele streek tegen met die leuke 
buggy’s het lijken wel T- Fordjes maar dan met paard ervoor. Ook zijn ze 
in alle kleuren leverbaar als het maar zwart is. Humor ten top, het is niet 
gewenst dat je hen fotografeerd, maar die gasten zijn nadrukkelijk 
aanwezig in de toeristenindustrie. Wij hebben een uitgestippelde route 
gereden en dat was tussen de kaantjes file rijden en die gasten maar 
handeldrijven langs de kant. 

Nee, zo lust ik er nog een paar zei de Paus toen hij de condoom verbood 
om meer kerkleden te krijgen. Wij zijn even op een slaapkamer wezen 
kijken van de ouders van één van de Amish piepels. Alle polleke daar 
lusten ze wel pap van op zo’n kamer de jurkies en broekies hangen daar 
al in voorraad aan de kapstok. 

Ja ik hoor nu een paar mensen denken Albertje nu ga je te ver en ja je 
hebt gelijk ik zit helemaal in kaantjes land ver van menigeen. Nee ik laat 
iedereen in zijn waarden maar ga me nou niet vertellen dat maaien moet 
met paarden en de kantjes met een bosmaaier. Das een bietje krom. 
Verder zijn die kaantjes aan deze kant van het land best aardig en 



vriendelijk ook het land en de gebouwen zijn een aanrader om eens te 
bezichtigen. 

Ik moet weer stoppen want alweer vallen de oogies toe ik zal morgen 
eens proberen te schrijven voordat we weggaan. Voor nu een vriendelijke 
poot van de hond van de buurvrouw die de hele tijd al lief tegen me zit te 
lachen. En een Hug voor de vrouwen voor ik het vergeet want dat hoort 
hier enne de groetjes van Albertje Kretiek Himself

Camperlive
15 oktober 2007 

Het leven in een camper ook wel een hut op wielen of SRV wagen 
genoemd is speciaal. Je geniet met het rijden door de te bezoeken 
gebieden met je slaapkamer achter je kontje. Waarvan geniet je dan hoor 
ik de huurautofanaten al hardop denken. Kijk dat zal Ikkus met mijn eigen 
woorden eens proberen uit te leggen Ikkus moet je dan wel waarschuwen 
dat echt alles door de jampotglazen van mijne bril zo gezien is.

De hut op wielen kan je hier in Amerika huren bij diverse 
verhuurbedrijven en welke je ook kiest er is altijd wel wat, er zijn erbij 
waar je de garage wat meer ziet dan bij de ander maar dat mag de pret 
niet drukken je komt zo wel in contact met de kaantjes. Wij kiezen al 
jaren voor de rooie beren in het kaans Road Bear RV en die dozen die ze 
daar mee geven doen het super. Na het inladen van je koffers ga je 
voorraden aanleggen in een supermarktje zoals de wall*mart superstore. 
Ja je mot voor je eigen pleepapier zorgen hoor maar dan kan je lekker de 
zachtste kiezen want schuurpapier is schuurpapier en dat kan dit 
gevoelige huidje niet hebben. Na de boodschappen gaan we op de eerste 
campground (plaats waar je met de hut tegen betaling mag staan) de 
koffers uitpakken en door onze omvang zijn dat er nog al wat. Alles wordt 
dan netjes in de kasies opgeborgen door de uitpakster van dienst hier 
altijd hoe toevallig ook MamaMo. 

Onder de hut zitten drie watertanks één voor schoonwater, één voor 
greywater (douche, afwas en spoelbak) en de blackwatertank waar de 
afval die vanonder uit je lijf komt in opgevangen wordt. Hendig is dat je 
de laatste twee regelmatig leeg das geen probleem binnen kan je zien op 
een meter hoeveel je de pot gevuld heb. Doormiddel van een bijgeleverde 
slang laat je de tanks leeglopen in het daarvoor op de meeste 
campgrounds aanwezige putje. Een hendig werkje als er geen verstopping 
zijn zoals bij ons deze reis. De vochtige toiletpapiertjes voor verwenning 
van mijn achterste had Ikkus trouw in de pot gegooid tjaaa dat had Ikkus 
beter niet kenne doen. Want dat was voor het gaatje van de afvoer gaan 
zitten. Maar Albertje zou Albertje niet zijn als hij het met wat gekregen 
plastichandschoentjes het probleem zelf niet zo hebben opgelost. Enne 
Ikkus heb wel geleerd nu dat de vochtige doekjes in de prullebakske 
motte. 
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Het rijden met de hut is geen probleem voor Ikkus en samen want dat 
geluk hebben we dat we ook deze keer samen zijn en de hangjongeren 
gewoon thuis gebleven zijn. In grote zachte met armleuningen 
uitgevoerde stoelen voor de grote ramen zitten te kijken naar al het moois 
waar we langs en door rijden. Ja ik weet met een huurauto ken je dat 
allemaal ook zien maar als ik stop voor een bakske ik hem zelf kan zetten. 
Een koud colaatje het uit de ijskast gepakt kan worden. Een picknick wij 
de stuff zo klaarzetten. En Albertje kan bunkeren, effe ruste Ikkus vlijt me 
uit op de bank een aandrang in het buikje Albertje kan de pot zo op. 

Eigenlijk hebben we onze hotelkamer steeds bij ons en toch zo vrij als een 
eekhoorntje in het bos. O ja nu ga ze zeker denken waar slapen jullie dan 
nou daar kan Ikkus kort in zijn in het bedje achterin de hut waar ze een 
Queen bed hebben neergezet waar MamaMo en Albertje heerlijk boompies 
kunnen zagen. Zo’n campground is best gezellig je staat daar met 
allemaal van die genieters enne je kan vaak zo in de vak rijden dat je 
vooruit er weer uitkan, hendig voor de niet grote hutte chauffeurs.

Nee het genieten doen wij met de hut en ook al slapen we tijdens deze 
reis ook in een hotel want bij aankomst in kaantjesland moet je verplicht 
één nacht in een hotel doorbrengen voor het tijdsverschil denk Ikkus. En 
bij vertrek gaan wij nog een paar dagen in downtown New York slapen 
Ikkus weet nu al dat Ikkus het campertje op wieltjes dan al zal missen. 

Enne vandaag zondag 14 oktober 2007 de verjaardag van Saskia zien wij 
vanuit ons campertje al heel wat weekend gangers vertrekken wauwww 
en als je die grote dingen voorbij zie komen zou Albertje hier ook wel een 
langere tijd willen verblijven in kaantjes land samen met Mootje in zo’n 
grote dieselpusher. Enne als alles blijf gaan zoals nu met onze gezondheid 
en dromen gaat dat zeker over een paar jaar gebeuren. Dan gaan deze 
twee voor een langere tijd deze country op ons gemakske bezoeken.

Vanuit een warm campertje, ja Ikkus heb de kachel aangezet voor mijn 
Mootje groet ik jullie allemaal 

Albertje Kretiek Himself 

Goede tijden slechte tijden
16 oktober 2007 

Je hebt tijdens elke vakantie wel eens je goede en slechte tijden dingen 
die tegen zitten of juist mee. Soms kan een kleine verandering in je 
schema een hoop rust geven en we maken ook regelmatig van die 
veranderingen gebruik. En dan kom je op mooie plekjes en dan zit je te 
genieten en dan heb je een leuke dag. Ikkus lees regelmatig het Alles is 
Albert forum (AA forum) waar een grote groep Amerikagangers hun reizen 
blootgeven. Vaak zit ikkus dan te gniffelen en denk dat heel zachtjes die 
mensen hebben een dikke ferrari onder der kont, die met snelheden van 
250 kilometer moeten rijden om een glimpie van iets te kunnen zien. 
Ikkus heb hier vorig jaar ook al eens verteld dat het boze oog ook een 
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aftekenlijst in haar systeem had. Ja ikkus kan praten als brugman maar 
haar van die lijst afkrijgen lukte me niet. Ikkus moest zeggen dat hij 
stopte en naar huis zou gaan en toen begreep BigMama waar ze mee 
bezig was. De lijst is gedelete en onze vakantie was een stuk rustiger, 
zagen meer dus genoten we meer.

Nu en ook de voorjaartrip van dit knappe paar uuut Beesd was en is een 
relaxed geheel. Rustig gepland en de mogelijkheid om te wijzigen. Ikkus 
zou al die kaantjesgangers kunnen aanraden om eens ons reisplan te 
bekijken en dan daarnaast ons reisverslag. Daarin kan je leze dat 
BigMama behoorlijk het tempo heeft verlaagd. Heb jij dan niets in te 
brengen over de reis Albertje hoor ik jullie al hardop denken. Nee lieve 
vriendjes ikkus mot me aan me eige werk houden het verplaatsen van de 
hut van Mo. Ikkus mag wel ja knikken als bij het maken gevraagd wordt 
of ik het ergens mee eens ben in het reisplan. Ja ikkus heb wel geleerd in 
de afgelopen jaren om gewoon ja te knikken zodat ikkus lekker mee kan 
naar mijn vakantielandje.

Nee ikkus heb het niet slecht met mijn BigMama on road hoor. Krijg ’s 
morgens een klein bakje yohurt en een door me zelf gezette bak koffie. En 
Als we een autootje huren om de omgeving te bezien mag ik onder weg 
altijd iets lekkers uitzoeken.

Albertje kan trouwens genieten van de kleinste dingen, gisteren zat ikkus 
te wachten op Mootje (alweer) die even met de auto naar de receptie van 
het park was hemelsbreed 200 meter maxium, maar alle kaantjes doen 
dat per auto dus mijn Mootje ook lands eer lands gewoonte roep ze 
steeds. Zat er achter onze hut een klein konijntje (ja het eerste wild wat 
ik spot tijdens de vakantie) heerlijk te bunkeren in de bloemborder. 



Ik zat te wachten omdat we op bezoek gingen bij Petra en haar gezin die 
hier in de buurt wonen. Petra kennen we van het Alles is Albert forum dus 
een afspraak was snel gemaakt. Leuk en dat kan ik iedereen aanraden om 
eens in een kaantjes gezin rond te snuffelen ook al is dit gezin half 
Nederlands van oorsprong. Ikkus heb genoten van deze afspraak we zijn 
lekker wezen eten en nog een afspraak gemaakt voor donderdag. Nou 
motte niet gelijk alle leden van het AA forum denken wat little Albertje 
doet wij ook kunnen maken zo hoog gaat deze vlieger niet op.

Ikkus mot weer stoppen want BigMama wil on road en ikkus mag weer 
mee en dat zijn nou goede tijden slechte tijden enne de groetjes van 
Albertje Kretiek Himself en pats auwww ook van Lieve Monigue die hier 
tegenover me zit.

Meuk
17 oktober 2007 

Meuk ja dat is het juiste woord voor rommel, oude dingen en antiek. En 
langs de wegen hier staat en ligt veel meuk. Zoveel zelfs dat Ikkus met 
een container en wat dollars hier zou willen handelen. Aan oude auto’s 
geen gebrek de meest oude tot net voor de T-Ford staan soms onder wat 
struiken weg te roesten. 
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En als je dan wat verder onder die struiken kijk staat er vaak nog een oud 
landbouw werktuig bij. Soms kom je een hele rij auto’s tegen die 
afgedankt zijn en staan zo op volgorde van afdanken door de eigenaar. Wij 
brengen zo’n auto bij de sloop maar hier zet je hem gewoon naast je 
vorige afgedankt auto. Wij rijden vaak binnendoor wegen als we een 
huurauto hebben bemachtigd de Garmin brengt net als de Tom Tom je 
over hele kleine wegen als je hem op vermijden van snelwegen zet. Zo 
hebben Mo en Ikkus al heel veel moois gezien.

Ja wij toeren wat af saampjes wij genieten daar behoorlijk van wij zijn 
echte wegmensen. Wij kunnen vanuit de auto genieten waar een kip u 
tegen zegt zo heerlijk zo vrij enne een hoop meuk te zien. Kijken naar 
schuurtjes kijken naar huisjes met tuintjes enne Ikkus vind een hoop 
hekkies (nee niet dat hek mens uut Holland) ook een aanwinst om te 
bekijken. Hier op vakantie doe ik altijd een hoop inspiratie op die ik in 
Nederland langzaam laat wegebben want wij hebben in ons kikkerlandje 
teveel regeltjes om op eigen grond een schuurtje, prieeltje of een ander 
soort afdakkie te bouwen. Maar soms als Albertje niet te houden is maakt 
hij weer één van zijn ideeën. Ik zit hier nu bij ome George Bush aan de 
rand van zijn dorpie heerlijk efkens achter mijn knoppenkastjes naar jullie 



te beppen. Het is als gewoonlijk weer éénrichtingsverkeer. Ikkus praat en 
jullie kijken zwijgend toe, eigenlijk zouden jullie de verplichting moeten 
voelen om eens tegengas te geven en onderwerpen bespreekbaar te 
maken. Aan de andere kant denk Ikkus gewoon wie zwijgt stemt toe. 

Als je op het Alles is Albert Forum eens gaat kijken je kan daar trouwens 
vrij rond kijken hoor, daar reageren mensen op alles wat er in hun 
hoofdjes opkomt. De meest vreemde vragen stellen ze aan elkaar zoals 
van wat eten jullie vandaag, enne zo’n nooit te stoppen vraag, kijk daar 
spendeert Albertje zijn tijd niet aan. Maar er worden ook hele goede 
vragen gesteld over de reis en reis ervaringen. Dus als we deze blog waar 
ik uren aan zit te werken per dag veranderen in een praatgroepje ken 
Ikkus ook eens vakantie nemen. 

Nee, hoor beste, lieve, aardige en minder aardige piepels uut de hele 
wereld laat Albertje maar gewoon Albertje zijn zodat Ikkus eens lekker 
kan mauwen over mijn dagelijkse leven. Ja, ik moet wat gepaster omgaan 
met mijn Partner hier aanwezig, zij vertelde mij gisteravond dat ze niet 
meer geplaagd wilde worden op deze schrijfsel. Dus ga ik na vandaag 
mijn leven beteren en noem ik mijn Mootje gewoon weer Monique en mijn 
Pismootje gewoon weer mijn vrouw en mijn mamagatie gewoon weer mijn 
kaartlezende schat en mijn PinkLady gewoon weer Monique in haar boze 
outfit en het boze oog gewoon weer Monique kijk onpasselijk.

Kijken hoelang ik het volhoud om geen mensen meer te plagen hoewel ik 
net op het Alles is Albert forum een meisje hebt gepest omdat ze haar 
vriendje na 3 weken vakantie niet kan ophalen van Schiphol omdat de 
auto vol komt te zitten enne hem pas 3 dagen later kan omarmen. Ikkus 
heb daar geschreven Als Albertje naar zijn vrouw wil de Berlijnse muur 
niet te hoog zou zijn om bij haar te komen. Zouden ze begrijpen dat ze de 
Berlijnse muur om die reden ook plat gegooid hebben zodat Albertje niet 
zo hoog hoefde te klimmen. Volgens mij niet want om de galgenhumor 
van Albertje te begrijpen moet je me eerst ontmoet hebben niet waar 
Petra V/S?

Toch krijgen jullie allemaal de groetjes van jullie enige echte onvervalste 
maauwer uut Holland op vakantie in de joe es aaa (voor Sjouke joe naait 
et steeds) Albertje Kretiek Himself en zijn lieftallige Vrouw

Ik weet vandaag niets te schrijven
18 oktober 2007 

Schrijven is altijd leuk maar als je niets weet deze keer zit je hier aan de 
eettafel met een kast vol knopjes waarvan je niet weet welke je eerst 
moet indrukken om er iets zinnigs uit te krijgen. Niet dat wat Ikkus schrijf 
zinnig is maar toch je probeer wat van je gedachte op scherm te krijgen. 
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Vroeger doen Albertje nog een klein mannetje was met een bos met 
krullekes ja deze kaalkopmens had vroeger een kopke met krullekes 
daarna kwam het vetkuifke en nu een klein laagje donshaar die ik elke 
morgen na het opstaan netjes in volgorde moet terug leggen anders staat 
het de hele dag omhoog. Afijn nu weer even over vroeger toen had ik elke 
week bijkans strafwerk omdat ik geen onderwerp wist over de verplichte 
wekelijkse opstel. Dat heeft mij altijd zeer gedaan en probeer nu heden te 
dagen gewoon wat er op mijn hart ligt er uit te knallen. Soms kwets je 
daar mensen mee of begrijpen mensen je verkeerd. Maar als mensen je 
beter gaan kenne ze door de regels heen kunne kijke.

Hier in kaantjesland krijg je veel inspiratie om te schrijven maar jullie 
lezen allemaal zeker de blog van Mevrouw T zodat Ikkus alles zelf mot 
verzinnen. Nu zit Ikkus eenzaam in het campertje Mevrouw T is de was 
aan het doen en ik heb wat opdrachten gekregen die ik na het schrijven 
mot uitvoeren. Het vuil wegwerpen, de tanks legen en hopelijk zonder te 
morsen want ook de blackwater tank mot geleegd worden. Hij zit weer vol 
bruine beren die losgelaten willen worden in de natuur. Er zijn nog een 
paar mensen die niet weten wat ik nou bedoel met bruine beren las ik op 
msn (ikkus ben modern ik doe er ook aan mee) . Met bruine beren bedoel 
ik wat je achterlaat op het toilet na het doen van de grote boodschap. Pfff 
om dat steeds netjes te schrijve mot je een goed geheuge hebbe 
trouwens. Hier in de joe naait et steeds hebben ze potten gevuld met 
water zodat jezelf niet en je achtergangers in de stank zitten. Een heerlijk 
en schoongevoel vind ik dat een bruine beer te waterlaten. En kijk als 
Albertje mot bruine beren dan is lopen van 5 meter vaak al te ver en hier 
op de campground staat het bruineberen hok een heel stuk verder dus 
kan Ikkus kiezen tussen een boxke vol of een tankske vol. Nou eerlijk 
gezegd dan het laatste dus het tankske mot geleegd worden.

Jullie denken misschien wat een gedoe in zo’n doos op wielen je mot hem 
schoonhouden, je mot de tanks legen, je mot hem zelf besturen en je 



leeft er een paar weken in. Kijk das nou net wat wij zo super vinden aan 
een camper terwijl we op plaatsen waar we langer blijven regelmatig een 
autoke huren. Zo ook hier bij Washington waar door iedereen word 
afgeraden om met het autoke de stad in te gaan en Albertje zal Albertje 
niet zijn om niet graag met het openbaar vervoer te reizen dus wij de stad 
ingereden. Man man vrouw vrouw wat een super parkeerplaats hadden we 
en nog goedkoper als met het buske en de metro. 

Wat een relaxte stad hier joh als je eens in de buurt ben mot je er gewoon 
eens gaan kijken en eerlijk is eerlijk dat zeg ik niet overal. He ik mot weer 
aan de gang ik hoop morgen of straks weer wat zinnigs te schrijve enne I 
love You all enne de groetjes van Albertje Kretiek Himself.
Ps, heb je een vraag of een onderwerp die je graag eens belicht zie 
worden schrijf het gerust efkens bij de reakties neer

Terugblik
19 oktober 2007 

Ja, nu is het op de laatste camping even terugblikken naar de afgelopen 
weken. Uiteraard is onze vakantie nog niet afgelopen maar we stoppen 
morgen met het rondtrekken met de hut op wielen. Morgen nog twee uur 
en tien minuten rijden en dan leveren we de doos weer in.

Het weer:

Is ons behoorlijk tegengevallen we hadden meer gerekend op regen, wind 
en onweersbuien en we hadden daarom kleding meegenomen die ons 
daarvan zouden beschermen. Dus de conclusie van deze arme stakker en 
sjouwer bovendien, Ikkus heeft teveel dikke kleren gesjouwd die we beter 
hadden kunnen thuislaten maar ja Pelleboer (een weerman van een aantal 
jaren terug) had het ook altijd fout. Ik heb twee nachten met een T-shirt 
aangeslapen omdat het ’s nachts te koud was. Vandaag vrijdag hebben we 
een flinke stortbui op de hut gehad maar dat mocht de pret niet drukken 
we hebben heerlijk even een uil geknapt.

De hut op wielen:
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Ons lieftallige hutje ( hij mot ons nog twee uur verder brengen) heeft het 
super gehouden. Geen problemen en die vent die wat zei over mijn linker 
achterwiel heeft gelijk gehad er was wat mee, de band zit niet goed op de 
velg maar daarmee kan je nog duizend mijl ( die tellen alleen Ingrid) 
toeren. Alleen een verstopping aan het berehok was vervelend maar ook 
zelf gedaan dus ook zelf opgelost. Hebbe jullie trouwens wel eens op een 
berebewaarplaats gezeten die van plastic was? Nou Ikkus wel en vond het 
kletteren in de pot het leukste geluid die je ’s nachts kon maken. 
Trouwens wel hendig van die kaantjes dat ze chloor in het drinkwater 
doen dan heb je ook een klien berepotje.

Pijn:

Deze reis heb ik het advies van al die therapeuten uut Utrecht 
uitgeprobeerd. Enne eerlijk is eerlijk het valt reuze mee deze trip, kan me 
best aan het salami ding houden. Tot nu toe drie keer een soort 
morfineachtig pilletje geslikt zodat het voor Mevrouw T ook relaxt was.
Een enkele maal heb ik gedacht dat ik nu zonder pijn was maar Ikkus kan 
je uit betrouwbare bron vertelle dat dit niet klopt. 

Liefde:



Ja, ook tijdens de vakantie heb je liefde ons Mootje was zeer meegaand 
en genoot met volle teuge het samenzijn. Een aai over mijn bol en een 
knuffel tijdens onze tripjes maakt voor Ikkus de vakantie weer subliem. 
Ook het te kleine bedje heeft de vakantie beïnvloed zo erg zelfs dat we 
thuis het waterbed met pensioen gaan sturen en er een klein bedje voor 
terug gaan kopen. 

Eten: 

Het eten is me deze keer wat tegen gevallen most een paar keer zelf 
koken en dat was vreemd na zoveel jaren niet te koken. Het uit eten gaan 
en de T-bonesteaks waren weer subliem zo erg dat ik volgend voorjaar al 
weer weet wat ik ga eten tijdens onze voorjaarstrip.

Campgrounds:

Deze keer geen onvertogen woord over de mijn eega uitgezochte 
campongs ze waren allemaal weer super en op een enkel probleempje 
met de wifi (internetverbinding) na dan, maar dat mag ook de pret niet 
drukken. 

Jullie: 

Hebben regelmatig gereageerd daar ben Ikkus blij mee dus bedank ik 
jullie allemaal voor het volgen van mijn geschrijf. Ikkus is er zo blij mee 



dat het bijna zeker is dat Ikkus vanuit New York ook nog efkens zal 
schrijven.

En nu:
Mot Ikkus stoppen want de koffers moeten gepakt worden en mijn 
lieftallige eega heeft het liefst dat Ikkus efkens meehelp dus:

Jullie motte Allemaal de groetjes hebbe van jullie eige Albertje Kretiek 
Himself vanuuut de camper 

Sex in the City
21 oktober 2007 

Nou niet gelijk deze blog sluiten met de gedachte Albertje gaat iedereen 
vertellen hoe de relatie met zijn Mootje gaat. Nee, ikkus heb het over de 
City waar wij in een fijn Italiaans restaurant gegeten hebben vanavond 
hier in New York. Tjaa Albertje kan ook romantisch zijn op zijn tijd dus 
heb ikkus een coktail besteld voor ons tweetjes dat sex in the city heette 
een echte aanrader. 

Dus vanavond was het zover eerst efkens rond gelopen hier over Times 
square je weet wel die straat die naar mij vernoemd is maar bij het 
maken van de bordjes één letter zijn vergeten maar dat mag de pret niet 
drukken.
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En nou denk ie misschien hoe voelt een Rotterdammer ( eigenlijk 
Vlaardinger maar das een voorstad van Rotterdam toch?) zich in zo’n 
grote stad. Om eerlijk te zijn als een vis in een groot kommetje water. 
Man man of vrouw vrouw wat een leuke stad om te verblijven. Niet dat we 
al veel gezien hebben maar toch van wat we gezien hebben waren we 
onder de indruk. 

Na het inleveren van de hut op wielen waar we trouwens zonder 
problemen de hut hebben ingeleverd zijn we afgereisd naar de City. 
Waarom ikkus zeg zonder problemen er waren een stel andere mensen die 
hadden hun hutje ingeleverd en moesten schade betalen, ze hadden op 
een lekke band tever doorgereden zodat de velg behoorlijk beschadigd 
was. En dan komt de regel in werking schade betaal je en daar deden ze 
behoorlijk moeilijk over, de creditkaart zouden ze laten blokkeren en meer 
van die onzin maar ze konden geen weg terug want ze moesten verder 
per boot op zo’n cruise en dat gaat moeilijk met een geblokkeerde kaart.
Dus kozen ze eieren voor hun geld want de shuttle moest ze ook nog 
wegbrengen.

Even wat meer over de City ik zit de hele tijd als we op de kamer zitten 
tenminste met de neus tegen de raampies gedrukt. Er rijden hier tig 
brandweerwagens voorbij met alle toeters en bellen een echte kolere 
herrie maar tof om te zien. 

Tja er is altijd iets van brandweerman in mij blijven steken ikkus was ooit 
bij de bedrijfsbrandweer en mocht regelmatig spelen met het materiaal 
omdat Albertje in het bezit was van een groot rijbewijs. Nee niet zo’n 
rijbewijs wat niet in je zak past maar eentje waarmee Albertje ook trucks 
mee mocht besturen. Ikkus was brandweerman bij een chemisch bedrijf 
en moest dus grote branden met en zonder gifige stoffen kunnen blussen 
met behulp van de regio brandweer. Wij waren meer voor de expertisse en 
konden de regio brandweer van dienst zijn. Bij een uitbraak op het terrein 
waar Albertje werkte ging ik na de eerste uitruk naar de pompkamer waar 
ikkus verantwoordelijk was voor de blusschuiminstallatie, dus ikkus was 
best wel belangrijk tot dat ikkus een ongeluk kreeg met een lekage van 
een giftige stof , waarvan ik heden ten dagen nog steeds last heb en 
daarvoor ook drie maanden revaledatie heb gehad om te leren omgaan 
met de pijn (een gevolg van dat ongeluk dus) Nu liepen wij net langs de 
kazerne die hier een paar huizen verder ligt en daar hangt een schild aan 



de muur van degene die zijn omgekomen op 11 september. De familie van 
deze slachtoffers hebben allemaal een vergoeding gehad van de regering 
maar juist de slachtoffers met complicaties die zijn blijven leven krijgen 
niets en daar zijn ze nu tegen aan het protesteren. Ik kreeg er kippenvel 
van toen ik de namen las het zal wat worden als we gaan kijken op 
ground zerro. 

Beste kijkbuisvrienden ikkus ga efkens luieren of te wel uitbuiken enne 
ikkus zal niet aan jullie denken want Albertje is ondanks alles nog steeds 
op vakantie in de joe naait et steeds. dus een kus voor de madamekes en 
een poot van trixie voor de mannekes.

Albertje Kretiek Himself

Uniek
22 oktober 2007 

Ja, beste kijkbuiskijkers uniek is het mooiste woord voor wat ik in de Big 
Appel ziet. Uniek zijn de mensen die hier zijn de een nog vreemder als de 
ander en dan praat ik nog niet over de soorten kleding van stijf in het 
coltruitje tot bijna zicht op de tepels. Ja, eerlijk Ikkus kijk dan alleen naar 
de vrouwkes. Je loopt op je vrije zondag tussen de kaantjes die massaal 
naar het Central Park komen om te genieten van het mooie weer efkens 
met de kids te spelen of zelf te trimmen. Wij hebben zo’n 5 uur tussen de 
kaantjes in het park doorgebracht, heerlijk gewandeld een toertje met het 
koetsje en wat geknabbeld. Ja zelfs naar de dierentuin geweest die ze hier 
ook in het park hebben en dan mot je je voorstellen dat we maar 
driekwart van het park hebben gedaan. 

Iedereen ja zelfs Ikkus zou na zo’n middag tussen de allerlei soorten 
kaantjes eens motte beseffe dat “leven en laten leven” ongeacht je figuur, 
kleding, afkomst of wat je maar meer kunt verzinnen onbelangrijk is als je 
maar geniet.

Albertje valt niet op tussen de kaantjes met mijn figuurtje soms zie Ikkus 
een bigger brother sloffen. Het enigste waar de kaantjes problemen mee 
hebben als je big bent zijn de stoeltjes en tafeltjes is sommige 
restaurants. In welke staat we ook waren en soort restaurant na een klein 
poosje begonnen de billen van Albertje te protesteren. Wij zijn twee keer 
uit eten geweest met Rick en Petra en daar hadden we beide keren van de 
kleine tafels en bijpassende kleine stoelen. 

Tja, het is me toch wat als je wat dikker bent als de gemiddelde mens. O, 
ja wat is eigenlijk de standaard voor een gemiddeld mens. Wie maakt die 
standaard wie is die gek die bepaald hoe zwaar Ikkus door het leven mag. 
Welke huidskleur er in de mode is en hoe ik mijn haar moet kammen in 
het vervolg. Je leest dit nu als een geintje maar eigenlijk kan je om deze 
laatste paar zinnen wel janken toch? Je wordt gediscrimineerd om je 
uiterlijk, je gewicht, je lengte en voor vrouwen hoe groot zijn je borsten 
en hoe is je facelift gelukt. In Nederland wordt het ook steeds erger dikke 

http://albert.nieuwenoord.nl/?p=80
http://albert.nieuwenoord.nl/?p=80


mensen zijn ongezond dus uitroeien maar bruine mensen zijn lastig dus 
uitroeien maar. Vrouwen met kleine borsten uitroeien maar. En zo kan 
Albertje boos nog maar een paar dagen doorgaan.

Mijn psycholoog in Utrecht heeft mij twee zinnen geleerd die Ikkus efkens 
aan u vertel namelijk Albertje kon zich vaak ergeren aan dingen nu denk 
ik steeds:

Heb ik er last van? Ja/nee
Ben ik er verantwoordelijk voor ja/nee

Dat mot je zelf ook eens uitproberen dan zal je zien hoe vaak je nee zegt 
en eigenlijk je ergernis niets betekent.

Zo na deze wijze les van een iets te grote maar knuffelbare Albertje 
Kretiek Himself die met zijn iets te grote maar de voor mij liefste vrouw 
van de wereld lekker gaat ontbijten aan de iets te kleine tafels en stoelen 
hier in het restaurant.

Het gaat jullie goed, groetjes van Albertje Kretiek Himself in een te warm 
New York ( 28 graden) en ja daar heb Ikkus last van. En mot je weten wat 
we allemaal doen dan kan je beter efekns op de blog van Mootje gaan 
kijke.

New York gaat huilen
23 oktober 2007 

Ja, lieve kijkbuiskonijnen morgen als Albertje in the plain stapt met 
natuurlijk mijn mootje (om het gewicht te verdelen). Gaat het hier in New 
York regenen en zakken de temperaturen. Onze vakantie zit er dan op we 
moeten alleen de plas nog efkens over om weer thuis te komen.

Ik heb van de week al eens geschreven hoe we genoten hebben van deze 
reis. Natuurlijk ook doordat het op doktersadvies was, zou het ziekenfonds 
deze reis eigenlijk ook betalen? Maar nu even serieus we hebben echt 
geluk gehad met het weer. Prachtige nazomerse dagen die ze hier 
vergeleken met dagen uit de maand juli. We hebben gisteren twee loops 
op de dubbeldekker gereden en dat was echt genieten in de buitenlucht in 
het zonnetje. 
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We reden door verschillende wijken van de stad hier en dan ga je efkens 
mensen kijken toch vanaf de bus. Weer zie je dan een verscheidenheid 
van mensen zich voorbewegen door de stad. En hard lopen dat die gasten 
kenne hier, op de vijfde avenue stiefelen de zakenlui zo hard dat het 
streepjes geeft op de foto. Ook het verkeer is duizelend wekkend men 
schiet door en langs mekaar heen alsof het mieren zijn. En elke kaan met 
auto hier heeft een claxon enne die is verplicht te gebruike. Dat doen die 
guppen hier dan ook 24 uur per dag. 

In ons kamertje hebben we gelukkig dubbelglas en als je het raam 
dichtlaat hoor je wonderbaarlijk weinig. Behalve als de buurman weggaat 
met drie auto’s die gekken hebben een hoop herrie op der fietske zitten. 
Je ligt te stuiteren in je kribke als die mannekes de tent verlaten. Maar 
das het gevolg als je naast de brandweerkazerne woont tijdelijk. Allee 
pollekes wat die gasten voor een toeters en bellen hebbe is niet mooi 
meer. Gelukkig heeft onze buurman in Beesd niet zoveel toeters en bellen 
op hun brandweerkarretje hebben. Want die doen vaak twee keer op de 
Parkweg (daar wonen wij) hun geluid aan als ze uitrukken. De eerste keer 
voor de buurvrouw dan weet Coby als ze wakker wordt waar haar ventje 
is gebleven en de tweede keer om aan Albertje te laten horen dat ze weer 
eens an het werk gaan. Die spuiters weten dat Albertje bindingen had met 
zo,n rode auto.



Nu zit ik alweer over Beesd te beppen terwijl ik hier met het raam open de 
herrie van de straat in me opneem. Het is hier nu half negen in de morgen 
en dan gaan net als thuis de werklui op pad. In lange rijen trekken ze 
door de smalle straatjes 5 breed en zwenkend van linker naar rechter 
banen. O, shit daar had ik het al over gehad. Sorry maar door de herrie 
kan ik mezelf niet meer verstaan. 

Vandaag ga ik controleren waar ze handel drijven met de centjes van vele 
mensen namelijk op de wallstreet. Om Peter tevreden te stellen want die 
doet handel voor ons ook op wallstreet. Ik zal die gasten hier efkens wat 
opnaaien zodat de dollar zakt en de aandelen stijgen.



He gezellige bepvrienden Ikkus ga me eens opfrissen en aankleden en 
Mamamo een rotje in haar kontje steken zodat ze opschiet. Ikkus heb 
honger en wil gaan ontbijten. 

O,ja voor de gene die denken dat we al thuis waren pech, want de 
Kretiekjes zitten tot morgen half 4 in de joe naait et steeds en als we 
geluk hebben en het vliegtuig kan met alle bagage van ons opstijgen zijn 
we donderdag weer thuis. 



Groetjes vanuit een volgens de berichten te warm New York van Albertje 
Kretiek Himself en pets aaaaaaauuuuw ook van jullie Mootje

Na zes maanden weer thuis
Ja beste mensen Albertje gaat na zes maanden eindelijk echt thuiskomen.
Hallo slimpie hoor ik je al zeggen je bent toch tussendoor ook thuis 
geweest ja doordenker zeker maar nog niet officieel. Ik zal het je 
uitleggen nu ik toch efkens te tijd heb hier op het vliegveld Newark bij 
New York terwijl ik op ons toestel wacht.

Op 24 april zijn we aan de rondreis in Amerika de voorjaarstrip dus 
vertrokken tot 25 mei zijn we weggeweest en op 1 juni ben ik naar het 
revalidatiecentrum in Utrecht gegaan tot 31 augustus. Daarna ben Ikkus 
in de dagbehandeling geweest tot 1 oktober en op 2 oktober tot 25 
oktober zijn we aan de najaarstrip bezig geweest. Tel de datums bij elkaar 
en een rekenwonder kan zien dat het zes maanden zijn geweest dat 
Albertje niet echt thuisgekomen is. En officieel is op 5 november het eind 
gesprek in Utrecht en dan is Ikkus voorgoed weer thuis. Niet voor lang 
want op 22 mei 2008 gaat het liefdevolle koppel weer naar de joe naait et 
steeds. Ikkus heb het er maar druk mee maar het is goed voor mijn 
Engels.

Maar naar New York ga ik de komende jaren niet meer, mij te druk te 
hectisch of te wel ze rijden als gekken, toeteren als konijnen, fokken als 
pinguïns. Als je over moet steken vertrouw je de naast je lopende inlander 
niet want hij of zij heeft haast en geen oog voor de rest van de wereld. 
Ene vergeet de cellfoons niet iedereen heeft wel zo’n mobiele telefoon 
waar aan hij of zij efkens hardop liefdesproblemen moet uitschreeuwen. 
Denk nou niet dat deze zwartkijker altijd wat te mauwen heeft maar 
eerlijk is eerlijk ik mag hier mijn zegje doen.

Aan de andere kant heb ik genoten van deze stad kijken naar mensen, 
praten met mensen en het zien van mooie en bijzondere dingen. Gek dat 
deze jongen met traantjes in zijn oogies stond bij het kapelletje naast 
ground zerro. Het werd versterkt toen ik net buiten stond er vanuit drie 
hoeken brandweerwagens (ja weer die dingen) luid met veel kabaal 
aankwamen stormen. Ik stond daar aan de grond genageld met kippevel 
op mijn armen en er flitste beelden door mijn hoofd van hoe het toen 
geweest moest zijn, een onzinnige aanslag op de welvaart in mijn ogen. 

Beste mensen ik ga jullie het beste toewensen en ga zo in de plain to 
Holland, ik bedank jullie voor de reacties tijdens deze reis. Als er 
verzoekjes binnenkomen om het volgend jaar weer te bloggen laat het me 
efkens weten. Voor de lezers van mijn eerdere blogs (vorige vakantie) zal 
ik me moeten verontschuldigen mijn humor lag ver onder peil, door mijn 
revalidatie ben ik minder kritisch geworden zegt het boze oog. 

Evengauw nog een hug voor Petra en Rick een stel supermensen die we 
hier hebben ontmoet.

http://albert.nieuwenoord.nl/?p=82
http://albert.nieuwenoord.nl/?p=82


Luidjes tot de volgende ronde en groetjes van jullie enige echte Albertje 
Kretiek Himself vanuit een regenachtig Newark. 


