
Ook tijdens deze reis heeft Albertje Kretiek 

Himself een reisverslag bijgehouden op zijn 
eigen speciale kijk op de wereld. 

Veel leesplezier toegewenst. 

 

Welkom 

13 april 2007  

Hallo, leuk dat je hier eens komt kijken op deze weblog.  

Waarom kom je nu bij mij kijken? 

Ben je zo nieuwsgierig wat ik allemaal doe?  

Éen ding durf ik je wel te vertellen ik ben wel trots op je dat je de moeite 
neemt om je kostbare tijd te besteden aan mij geschrijf. Dus verwelkom 
ik je graag, wij vertrekken 24 april 2007 weer naar de joe naait et steeds 
en gaan lekker een rondtoer maken met zo’n klein campertje door wat 
verschillende staten. Tijdens de reis ga ik hier schrijven van de zin en 
onzin van Amerika zoals ik gedaan heb in 2006. De hele verzameling 
verhalen heeft het Boze Oog Herself per ongeluk weggekieperd zegt ze. 
Kijk daar geloof ik nu geen sikkepit van en met de vuist op tafel ( toen ze 
een keer niet thuis was) heb ik geeist dat deze knappe verschijning een 
eigen weblog kreeg. Natuurlijk moest ik die grappemaker van een 
webbouwer smeken om beschikbare ruimte en na wat omkoopgeld stemde 
hij er mee in.  

De voorbereidingen voor de trip over de sloot zijn in volle gang en hier 
thuis is het soms niet uit te houden. De hele dag gaat het van: schatje, 
zal ik die schoenen meenemen of die andere. En ja, dan zit je als goede 
partner in de problemen, want als je zegt dat je die andere schoenen mee 
neemt als wat ze voorstelde dan is Beesd in last. Doe je het andersom 
trouwens ook, ik snap nog steeds niet waarom het boze oog aan mij 
vraagt wat ze mee moet nemen. Zo ook wat ze in het vliegtuigje 
aanmoet, moppie zal ik dat blauwe pakje aandoen? of zal ik dat bruine 
aandoen. PFFFFFFFFFFF dat noemt men op vakantie gaan, hebbe jullie dat 
thuis nou ook, of ben ikkus de enige die in het keuzepanel van Geef ja en 
bedoel nee programma van je (v)echtgenoot? 

Wat zal ikkus blij zijn als mijn moppie aangekleed en met de juiste 
schoenen en onderbroek naast me zit in de plain. Tot die tijd hou ik me 



een beetje van de domme en hoop steeds op de antwoorden aan haar de 
juiste ja of nee te zeggen. Mochten jullie hier lezen dat de reis om 
medische gronden niet door gaat kan je aannemen dat deze verschijning 
een verkeerd antwoord gegeven heeft. Als je effe tijd hebt knal hieronder 
dan effe jullie ervaring neer zodat ik er misschien wat kracht uit kan 
halen. 

  

De Amerikaantjes 

26 april 2007  

De Ameerikaantjes zijn tijdens mijn afwezigheid van 8 maanden weinig 
verandert. Het gras is wat groener geworden, de vrouwen wat knapper 
kortom weinig nieuws van over de plas. Toch loop ik hier rond als de grote 
man in Amerika ik heb vandaag telefonisch contact gehad met die halve 
Oostenrijker met die zwarte nek. En hem verteld dat ik een paar dagen in 
zijn state op visite was, kom toch effe langs bij mij zei hij spontaan, maar 
daar ga ik net op in want voor je het weet heb je een slechte naam. Op 
het vliegveld Schip op hol zaten we in de lounge met onze vriend Ruud 
Gullit die op het punt stond af te reizen naar millaan waar hij een traning 
zou verzorgen. Hoe hij in zijn broodje kaas hapte leek het wel of hij naar 
een onbewoond eiland zou gaan verhuizen. We hadden even goed overleg 
en zijn ieder zijn kant uitgegaan. Toch wel erg vervelend als je met je 
eigen Mootje op vakantie gaat je nog zoveel herkend word. Hebben jullie 
wel eens gesproken met een bekendheid en dan niet gelijk reageren met 
we spreken jou regelmatig Albertje.  

Verder ga ik op onze reis nog effe beppe met George B die hier aan deze 
kant van de plas de scepter zwaait. Hij komt speciaal voor ons effe deze 
kant op en kijk dat waardeer ik nou in hem. Kenne vele van jullie nog een 
potje aan ruiken, enne nou nie gelijk allemaal in de plaine springen om 
ons te achtervolgen ps, wij rijden toch iconito hahahahah.  

Mijn engels is achteruit gegaan merk ik, we hebbe hier een nieuwe 
navigatie piet piet gekocht tijdens het installeren kwam deze jonge 



erachter dat hollands er niet op stond als spreektaal, dus de muts die 
engels sprak geinstaleerd. Die lady riep steeds dat ze der kip kwait was 
enne ahead rechts en meer van die onzin. Mootje heeft tijdens de reis 
haar taak als mamagatie mo mo weer ingenomen en vertaald nu steeds 
die truus naar het echte taaltje hollands. Kijk een ontbijtje beste 

Ja, ja ik kom hier heus wel hoor! 

26 april 2007  

Ga nou niet allemaal roepen waar ik blijf want ik ben er heus wel. Ik loop 
als koffer drager eerste klas met aantekening “sjouwezel” achter mijn 
mootje aan. Mijn vakantie begon goed, de stress van het regelen en de 
uitwerking eravn begon behoorlijk aan mij te knagen. Afspraken die er 
gemaakt waren werden niet nagekomen, onze websites zouden lang voor 
de vakantie overgezet worden. De techniek van ome George liet ons in de 
steek vandaar dat er een paar berichtjes verdwenen zijn. Klachten 
hierover kan je altijd bij hem kwijt ikkus zal niet boos naar hem reageren 
anders bijt hij me kopje eraf als ik terug bent. Verder had de stal een 
eigen server moeten hebben maar je raad het al ook daar zat vertraging 
in zodat bij mij de rook uit de oren kwam. En dan nog de omleiding van 
ons vluchtplan wil je daar meer over lezen kijk dan op de log van mijn 
mootje  
Mijn motto van de week is: alles zal rechtkomen ook wat andere krom 
maken 

enne mochten er mensen zich toevallig herkennen in het bovenstaand 
stukje dan hebbie pech gehad hahahha 

Groetjes 

De nieuwe werkplek van Albertje Kretiek 

Himself 

 
 
 



27 april 2007  

Eindelijk heb ik weer de mogelijkheid om aan mijn log te werken het heeft 
lang geduurd voordat we online konden maar geduld is een schone zaak. 
 

Raar gevoel van binnen 

27 april 2007  

Zelfs deze knappe verschijning schrik wel eens van mezelf. Nu ik met de 
zus van het boze oog op vakantie ben heb ik het gevoel dat ik van de 
kleinste dingen ga genieten. Iets wat ik wel ken als ik met de paarden 
onderweg of bezig ben in ons kikkerlandje. Maar voor mij hier overzee 
vreemd was, steeds waren de hangjongeren erbij en moesten er meer 
zaken geregeld worden om ze bezig te houden of actief te maken. Nu met 
mijn mootje samen is dit heeeeeel anders. Nu genieten we samen van 
hele kleine dingen of woordjes. Zelfs haar stem als mamagatie klink als 
muziek in mijn oortjes. Ik heb vanmorgen de kachel voor haar aangezet 
want het was vannacht hier behoorlijk koud. Zelfs de koffiepot staat te 
pruttelen en haar douche water is verwarmd. Straks samen ontbijten, de 
boel opruimen en de slangen van water en electra losmaken als we gaan 
vertrekken. 

Zijn jullie nu ook geschrokken van mij? Ik die flink uit de ban kan springen 
als één of ander bedrijf weer eens vergeet om zijn afspraken na te komen 
of mensen die je hoog had staan zijn beloofte niet na kwam. Onrecht in de 
kleinste puntjes aanvallen das mijn speciale tijd, nu ben ik waarschijnlijk 
gedrogeerd door het boze oog. Ik onderga deze eerste dagen samen als 
een lammetje maar ik hou eronder wel mijn wolfskleertjes aan. 

 

Ik hou Nederland dus ook jullie in de gaten, lees de krant als jullie nog op 
één oor liggen, kijk op google eart waar jullie wonen en zend zoals james 
bond zou doen geheime taal naar sommige mensen. Jullie reacties worden 



eerst gescreend voordat ik ze online zet. 
Maar de komende tijd dit wellicht op gepaste manier gaat doen als ik kan 
blijven genieten zoals ik nu doe. 
Ik moet nu gaan stoppen want mijn moppie gaat badderen en is het 
gepast om haar ruggetje af te droge en een heerlijk ruikend lotion op te 
smeren. 
Kijk uit naar de volgende Kretiek en laat de meter hiernaast maar flink 
oplopen, Guppies het ga jullie goed. 

Zeekonijnen 

28 april 2007  

Hallo Guppies in Holland, hier weer effe wat gemauw uut de joe naait et 
steeds. Vandaag een bijzondere dag gehad met mijn moppie, veel gezien 
en heerlijk getoerd langs de kust van de stille oceaan. Na een aantal 
mijltjes hebbe onze SRV wagen aan de kant gezet en een bakkie leut 
gefabriceerd. Gelijk stopte er een groep moterrijder op van die harlys, of 
ze een bakkie konde kopen bij onze SRV wagen. Je rijd toch voor jan met 
de korte achternaam, nee niet voor die jan van onze hekkie ( een knappe 
verschijning op het AA forum) maar voor de spreekwoordelijke jan. Maare 
die Harlyrijders mochte best hun brommertje laten staan zodat ik en 
Mootje effe zouden kunne gaan scheure. Ik zit namelijk in mijn 
midlifecrisis in juni ga ik de mosterd halen bij abraham. Een jongere 
vrouw heb ik al, want mijn Mootje is wel 9 jaar jonger niet dat je dat kunt 
zien aan mij maar zo staat het in mijn paspoort. 

Tijdens onze trip vandaag zagen we plotseling een kudde zeekonijnen 
liggen in het zand, vol in de remmen om die konijnen eens van dichtbij te 
gaan bekijken. Een koddig gezicht joh, die zeekonijnen gooide zand over 
zich heen met hun vinpootjes om onder het zand lekker af te koelen. 
Snurken konden ze beter als het boze oog, eerlijk gezegt had ik het idee 
nadat ik mijn ogen effe sloot dat ons Mootje lag te knorren. 

 



Een stukkie verder kregen we honger en wat ga je dan eten in de joe 
naait et steeds, een lekker bereklauw met pindasaus en mootje een 
Kipsaté met pindasaus. Ja je gelooft et niet maar in een dorpje hier in de 
buurt van pismo, hahahhaha nu ik pismo schrijf schiet me gelijk et geluid 
van Mootje op ons plasticpotje door et hoofd. Dus hier in de buurt zit een 
Hollander die een bakkerij heeft met echt waar allerlei vreetwaren die in 
Holland normaal zijn, gevulde koeken en zo. Mootje had die Kees wel eens 
op zo’n Amerika prikbord gezien vandaar haar wens om daar eens te 
kijken. Man (en natuurlijk ook de meelezende vrouwen) ik heb effe genote 
van mijn broodje klauw. En ik maar roepen dat die Hollanders die naar 
Spanje gaan en gaan eten bij zo’n Hollandse emigrant die het eten net zo 
maakt als bij de frietboer om de hoek. 

 

Hé ik ga weer eens verder met mijn vakantie terwijl ik dit type luister ik 
naar Holland FM waar net et liedje: dag vader en moeder ik ga naar 
Amerika van Robbie de Nijs. Jaaaa ik weet het deze knappe verschijning 
banden onderhou met Holland. 

Houwwwwwwwwddddieeeeeeee Albertje kretiek Himself 

Hitte 



28 april 2007  

Vreemd maar waar, weer zit ik in amerika te lezen dat ons kikkerlandje 
met droogte wordt bedreigd. Onze vorige reis die in 2006 hadden jullie 
daar ook last van een hittegolf. Nu zitten wij hier in de Californische zon 
speciaal geboekt om ook eens lekker warm te ziten. Blijken jullie ook weer 
aan een warmteperiode begonnen te zijn. Als jullie het voortaan koud 
hebben stuur je gewoon deze knappe verschijning de plas over zodat het 
in Holland ook warm is of wordt. 

Nu heb ik het zo over verschillen maar wisten jullie dat er in Holland 
mensen zijn die geen idee hebben hoe groot Amerika is. Ik hoor 
regelmatig nieuws vanuit Holland dat er in Amerika wat aan de hand of 
wat gebeurt is. Meestal gaat dat over het slechte weer sneeuw, stormen 
en dergelijke. Terwijl wij aan deze zijde heerlijk in de zon rondlopen. Even 
voor een rekenvoorbeeld van hier Pismo Beach naar New York is 4800 km 
waarbij je als je elke dag van 9 tot 5 zou rijden, doe je er 5 dagen en 3 
uur over. 

 

Van Amsterdam naar Moskou is maar 2470 km dan rij je even gauw op en 
neer dan begrijp men gelijk over welke afstanden het men hier heeft enne 
je doet er dan ook 6 dagen over. Dus beste burgers en buitenlui als men 
hier opgeeft dat het in het oosten bij New York regent, het hier in Pismo 
droog kan zijn. Hoe kan je de mensen anders wakker schdden als een 
voorbeeld te geven. Tjaa die mensen van het AA forum weten waar ze 
over praten zij komen regelmatig in Amerika. O ja, voor de gene die niet 
weten wat AA betekent klik dat op de gekleurde tekst AA = Albertje’s 
Aanhang Nu niet boos worden omdat er mensen zijn die nog nooit in 
Amerika geweest zijn om welke reden dan ook, ik moest ook wachten dat 
het mijn beurt was om over te steken. De wereld wordt steeds kleiner, 
van de week zat ik met mijn vriend Siem te chatten en gaf hem even de 
link van de campground waar wij op dat moment waren. Terwijl keek ik 
naar het journaal vanuit Nederland, gek hij kijkt even in amerika en ik 
even in Holland. 

Beste mensen, ik ga nu effe stoppen want bij jullie is het terwijl ik dit type 
17.30 uur en gaan jullie eten hier is het 8.30 uur en ik ga ontbijten of te 
wel we gaan gezamelijk aan tafel. Vanuit een al zonnig Pismo wens ik 
jullie een “eet smakelijk en een weltrusten voor straks”en morgen gezond 



weer op want dan is er weer een nieuwe albertje Kretiek Himself speciaal 
voor jou. 

PISMO 

29 april 2007  

In één van mijn vorige geklad heb ik geschreven over pismootje op het 
plasticpotje hier in onze SRV wagen. Dat heb ik geweten zeg, midden in 
de nacht gaat hier de gsm af als een idioot, had dat ding namelijk nog op 
de sterkte buiten staan, de halve campground dacht dat er een nieuwe 
soort tsunamialarm hier was geinstaleerd. Was het een bekende die ik om 
betaalde redenen niet zal noemen hier in dit stukje. Met de vraag over ik 
er wat meer over wilde vertellen net als het verhaaltje van de 
Amerikaanse toiletten van 2005. Dus daar gaat ie: 

Hier in Amerika hebben ze een speciaal systeem voor de zit wc’s er staat 
namelijk water in zodat de bruine beer of beerin gelijk een frisse duik kan 
maken nadat hij of zij het hol verlaten heeft. Door dat de beer gelijk gaat 
zwemmen ruik je zijn hollucht niet zodat de omgeving niet merkt dat de 
beer zijn hol verlaten heeft, handig om niet ontdekt te worden. Om het 
berezwembad schoon te houden heeft men er een vacuumpomp op 
gemonteerd zodat het water uit de pot gezogen wordt met veel geweld. 
Voordeel van dit systeem is altijd een schoon potje en een ruikloze 
omgeving. 

Nu even waar het allemaal mee begon, ik zat hier iets over Pismo te type 
het plaatsje waar we nu nog zijn tegelijker tijd hoor ik de waterval in ons 
plastic srvwagen potje kletteren. Mootje en de gebeurtenis die ze op dat 
moment deed leidde naar het woord PISMO. 
Om je een indruk te geven van ons kleine huuske plaats ik graag even 
een fotootje: 

 



Een klein plasticpotje met het zelfde afzuigsysteem als dat ik eerder 
schreef, voor de vertragende beren is er een sproeikop naast de pot 
gemonteerd. 
In zo’n grote SRV wagen is het eigenlijk van de zotte dat de pothuisjes zo 
klein gemaakt worden. De Amerikaantjes hebben toch ook grote kontjes? 

Over potjes gesproken, hebben jullie de foto van Mootjes nieuwe hoedje 
gezien? Lache hé, niets tegen haar zeggen hoor maar als je hem omkeer 
heb je een riante zetel voor de beren. 

 

Ik mot weer gaan, ik mot de berenpoel nog laten leeglopen het lampje 
brand oranje en dat betekent dat we teveel beren in onze omgeving 
hebben, 

Vanuit een schone omgeving verlaat ik jullie weer even met een kushand 
voor de vrouwen en een howdooo voor de mannen van Albertje Kretiek 
himself 

Dik? 

1 mei 2007  

Voor de enkeling die ons niet ken durf ik je wel mee te delen dat Albertje 
en het Boze Oog dikker zijn dan gemiddeld. En ja dat geeft wel eens 
problemen, altijd zijn de stoelen te smal pispotjes te klein en meer van die 
ongemakken. Regelmatig gebeurde het dat je ergens op viste door een 
tuinstoel valt zodat je de komende tijd niet bij die mensen langs durft te 
gaan. Zitten op bankstellen kwaliteit seats en sofa levert ons slapeloze 
nachten op. En dan zijn er nog mensen die zeggen dat ze je begrijpen. 
Aan me hoela hoep rokje, ze zijn gewoon bang dat je op de uitnodiging 
inga om eens langs te komen. Vandaar mij vaste antwoord als men ons 
vraagt, komen jullie maar naar ons das gemakkelijker dan zijn we thuis 
voor de paarden of de kinderen of bij ons kunnen de kinderen heerlijk 



zwemmen. Eigenlijk zijn Mootje en ik kluizenaars geworden door onze 
omvang, niet dat wij er zo mee blijven stilstaan maar toch! 

 

Als wij op vakantie gaan hebben we het geluk dat we business klas 
kunnen vliegen anders zou dat ook een ramp zijn, nu hebben we 
voldoende ruimte om op ons gemak te vliegen. Tijdens onze vlucht naar 
san Fransico na de overstap in Miniapolis mochten wij als business klas 
reizigers als eerste naar binnen. In onze ruime zetels zaten we te wachten 
dat de rest ook binnenkwam, er stapte drie hollandse heren binnen met 
een rrrrrrrr van hier tot tokio, voelde zich heel wat omdat hun baas 
betaalde zeker. Bij het zien van ons hadden die sukkels niet in de gaten 
dat wij ook Hollanders waren en zeiden tot elkaar ” de obesitasclub heeft 
de beste zitplaatsen ” , ik mocht van het boze oog niets zeggen en doen 
want deze jongen sprong gelijk op, niet doen en zitten zei et boze oog je 
weet hier in Amerika slepen ze je voor het kleinste uit het vliegtuig. Gek 
he dat mensen op reis denken dat andere ze niet verstaan en eerlijk 
gezegt heb ik nu wel medelijden met die drie jongens. Zij moesten voor 
werk, betaald door hun werkgever verplicht in kleinere stoelen zitten en 
een snackbox kopen om wat te bikken. Wij van de obesitasclub kregen 
constant drinken en een super maaltijd en gaan heerlijk 4 weken op 
vakantie van het geld van ome jan ( je kent dat liedje van Willeke Alberti 
toch nog wel) 

Nu hier in Amerika lijd ik niet meer door mijn dikte, er lopen zoveel dikke 
Amerikaantjes hier rond dat ik zelfs een kleine jongen ben.  

Luidjes ik ben op vakantie en ben dik das beter als mager zijn en thuis 
zitten hahahhaha 

Aaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaffffffffffffff 
julie enige dikke Albertje Kretiek Himself van uut een dik amerika 



Internetten tijdens je vakantie 

2 mei 2007  

Vaak vragen de thuisblijfpieppels of wij tijdens de vakantie niets anders te 
doen hebben dan te internetten. Het antwoord is kort maar krachtig 
janee, zo daar hebbben jullie wat aan. Maar nu effe serieneus, het is 
genieten zo trekkend door het land waar je je zo thuis voelt. En dan is 
volgens mij internet een stukje van je vakantie beleving, als we stoppen 
op een campground is na het aansluiten het testen van de verbinding een 
gewone zaak. Even kijken hoe de reacties zijn op je bijgehoude weblog, 
de tips en antwoorden die we dan krijgen zijn vaak hardverwarmend en 
houden de banden met het thuisfront klein. Ook hoef je die kudde 
familieleden en vrienden niet elke keer te vertellen waar je uithangt, wat 
je dooet en wat je eet. Kortom effe et brilletje opzetten Mientje ( zo heet 
mijn schoonmoeder) en je weet waar je allerliefste schoonzoon uithangt. 
En Franske niet de hele tijd tegen oma zeggen dat je er ook naar toe wil 
want hou er rekening mee de amerikaantjes zijn moeilijk te verstaan als 
je alleen maar Hollands ken. Dus genieten jullie onder het genot van een 
bakkie leut maar van mijn geschrijf. O,ja er zijn er natuurlijk meer die ons 
volgen maar die laten zich niet zien, uiteraard zijn jullie ook welkom hoor 
ik stel het zelfs op prijs. Maar doe mij eens een plezier, geef eens een 
reactie op het geschrijf zodat ik weer kracht kan opdoen om verder te 
kladden. 

Super trouwens dat internet, als jullie in Holland op twee oren slapen zit ik 
op mijn gemakkie met wat lekkers de krant te lezen zodat ik weet wat er 
zich allemaal afspeeld over de sloot. Wij kunnen jullie eigenklijk wel 
missen hoor, maar willen jullie deelgenoot maken van ons genieten. Het 
was vandaag weer genieten de omgeving was super. Enne voor de lol heb 
ik me SRV wagen tijdens de lunch tussen de big trucks geparkeerd. 

 

Dus beste boeren en buitelui hier overzee gaat het prima, het boze oog 
slaapt, snurkt en eet goed ze voeld zich opperbest en geniet van mijn 



aanwezigheid. Alleen dat hoedje hé hebbe jullie foto’s van haar gezien bij 
seaworld? Vrouw vrouw wat een knap gezichie de zeeleeuw bulderde van 
het lache toen hij mijn Mootje op de tribune zag zitten. 

 

Pats auwwwwwwwww ik geloof dat ik mot stoppen van et boze oog maar 
ik zend jullie nog effies de groetjes van Albertje kretiek Himself vanuit een 
zanderige woestijn. 

Pijn in mijn buikje 

3 mei 2007  

Ik heb een beetje last van mijn buikje, we komen net terug van het eten 
deze keer zijn we bij outback in Mesa geweest. Dankzij een tip van 
Rolland die hij aan het boze oog geven had. Zeg, vriendelijke vriend wil jij 
dat nooit meer doen. Kleine Albertje kwam met moeite uut de bankies 
daar. 

Ook mot ik de buikkrampies toeschrijven aan de kreditcardfirma ze hebbe 
me geblokt terwijl ikkus op vakantie is kijk daar most de pliesie eens naar 
kijke. Maar mijn boze oogie gaat zo effe met de kreditpiepels belle, 
hopelijk komt zij verder als ikkus. Als ikkus zou belle late ze gelijk et 
haakie valle zodat ik een tuut tuut tuut van ruud hoor. 

He folks litte Albertje is vanmiddag gaan toere met Bertha in een FORD 
Expedition alle guppies in hun blootje op et strand wat eenn tof karretje is 
dat zeg. Bertha wilde graag een autootje huure om eens rond te toere, ja 
ik zeg met recht bertha want deze jonge heeft niks te makke met zijn 
blocked Geldkaartje. Gelukkig heeft zij er nog één bij deze knappe 
verschijning gaat nooit meer op vakantie met 1 soort geldkaartje. 
Volgens het Oog heeft Petra uut de USA er ook wel eens last van gehad. 
Nou ikkus dus ook. 



 

Wij hebbe vanmiddag bij zo’n campingzaakie een sticker gehaald waar we 
de staten op kunnen plakke van waar we al geweest zijn. mag ik ook het 
plakplaatje van Miniasota ook plakken ondanks we er alleen maar geland 
en opgestegen zijn. 

Hé ik begin Holland al een beetje te misse kijk steeds meer journaals en 
lees steeds meer kranten en luistert zelfs naar hollandfm via de lapetop. 
Niet dat ik al terug kom hoor Mientje ( je weet wel das me schoonmoeder 
die te koop is tegen elk aanemelijk bod trouwens) Je kind geniet hier met 
volle teuge, alleen begint ze steeds meer te snurken en ik weet niet waar 
de batterijen zitten. Zit er trouwens nog garantie op haar? Niet dat ik ze 
wil inruilen hoor want ikkus is super gek op haar, alleen ken ikkus niet 
met haar door één deur hahahahah daar zijn we te dik voor. 

Een vakantie zonder die hangjongeren is een ieder aan te bevelen, als ik 
ze wil horen klagen dan bel ik ze wel hahah. Onze Esmee heb ik wel eens 
op dat MSN kanaaltje zij was trouwens één vandie hangjongere en als 
ikkus effe met haar getypet heb dan merk ik uut haar antwoorde dat ze 



blij is dat ze thuis mocht blijve. Een mooie meid met diepgaande humor 
en kretiek van hier tot gunter, heeft ze vast van mij geleerd.  

Hé luitjes ik mot weer gaan de rame motte gelapt worde het plastic 
afdeksel op de vloer gedweil en afgewasse worde dus ikkus hou me stil en 
fluister heeel zaggies doeeeeeeeeeeeegggggggg 

 

enne de vrouwe een kusjehandje van Albertje Kretiek Himself uut een 
warm Mesa in de usa 

Hallo kabouters in de vreemde 

4 mei 2007  

Ja, ja ik ben er weer op veler verzoek. Gelukkig krijg ik nu regelmatig 
reakties op mijn geknoei. Zelfs het boze oog wacht met schrijven tot ikkus 
wat geklad heb. Ik heb vandaag eens een bezoekje gebracht aan chief 
waggel zijn broer heet wammes, zij wonen in een resevaat met hekken en 
wild roosters. Chief stond ons al op te wachten bij het hek van et 
spookstadje na wat over en weer geoeft en een pijpie gerookt te hebben 
mochten we door et resevaat zonder begeleiding. Ze noemen die trail, 
apache net als bij ons de helicopters van de luchtmobilebrigade (en dat 
zonder vouten) 
leuk he dat die mensen namen van ons gebruiken. Chief had ons trouwens 
aangeboden te begeleiden maar ik vertrouwde dat niet hij riep de hele tijd 
aan een vrouwspersoon in een tent dat hij zijn tomahawk most hebbe. 
Zoals de meeste van jullie wel weten is mijn engels niet om over naar huis 
te schrijve en ik vertaalde dat in tom waar is mijn haak nou mooi dat ik 
zo’n gabber met een haak in onze fiat 500 wil hebbe. 

Eindelijk mochte we weg en die guppe kweeke daar mooie 
schoonmoederplanten met stekels en al. Ja ik weet het, ik heb een 
schoonmoeder fobie maar ik beloof jullie met de hand op het hart en een 
kreet van Ooooooooeeeeeeffffff dat ik deze reis geen schoonmoeder meer 
gebruik in mijn gewouwel. Alle guppesteine wat een schoon gebied ( voor 
de belgische lezers ) wat een mooi gebied ( voor de platte Hollanders) ik 
heb eerlijk gezegt al aardig wat gezien door deze bril maar deze keer zag 
ik het toch beter, wat hebbe die indiaantje een mooi stukkie grond 
gekregen van de yankeessen hier. Die trail mot je echt ook eens rijden als 



je tijd hebt en een wild dat we gezien hebbe met geen pen te beschrijve 
hoeveel daarom heb ik effe een foto geplaatst. 

 

Geinig he en ik heb dat beessie nog geen eens zelf gezien, mijn slaappie 
heeft de picture genomen, ik had ze effe de wagen uitgestuurd om te 
kijken of de brug wel sterk genoeg was voor onze auto. Lache joh stond 
ze daar midden op de brug te danssen en te stampen net als thuis als ze 
kwaad op me is. En ikkus maar roepen dat ze most stoppen want voor je 
het weet hebbe ze regen hier, zo’n totempaaldanser hier heeft er een 
dagtaak aan om regen te fabriceren. Die man wil je het eten niet uit de 
mond stoten. 



 

Maar nadat ze uitgestampt was durfde ik de brug wel over te rijden hoor. 
Onderweg kwamen we steeds borden tegen fload over not drive en ik 
maar wachte op die koeiejongens die met die beesten langs kwamen We 
stonden steeds bij zo’n bord te wachte totdat mijn meegenomen 
taalcomputer de juiste vertaling gaf. Eigenlijk wel makkelijk een eigen 
mamagatie/vertaalcomputer en slaapie ( eigenlijk snurkie) zonder die 
schat had ik hier niet gezeten. Dan had ik zelfs niet gegaan want wat mot 
ik zonder mijn knuffeltje mijn nachtmaatje mijn ruggekrabbertje mijn 
haarknipster. Nee beste kabouters Albertje is zonder zijn eegga als een 
vissie zonder water. Mijn mother-in-law heeft een best stukkie vlees op 
deze aardbol gezet kijk maar eens naar ons beide die zitten te genieten in 
de joe naait et steeds van amerika  



 

met een vrolijk oefffffff de groetjes van chief Albertje 

Momfert de Mol 

5 mei 2007  

Vanmorgen kreeg ik te horen dat we gingen mollen, nu ik al klein 
grondbezitter weet dat die beesten behoorlijk je land kunnen omvroeten. 
Maar waarom nu hier naar een gebied met mollen, als je die beesten niet 
kan luchten of zien. Na enkele mijlen kwam ik er achter wat mollen hier 
betekent, je ga naar zo’n hal in met tig winkels en meer dan een dozijn 
foons verkopers. En ja hoor daar gingen we zogenaamd heerlijk winkelen, 
shoppie (nieuwe naam voor mijn eega) wist de weg wel in dat 
natuurgebied. Ja ikkus noem dat een natuur gebied, ik kijk graag mensen 
namelijk en daar lopen er genoeg los.  

Er was zelfs zo’n telefoontruus die constant gebukt stond en ik zat effe bij 
te komen op een bankje vlak bij haar kraam, want na twintig winkels heb 
ik het wel gezien en motten me pootjes effe bijkome, zij de telefoon truus 
liet mij een bos hout zien met een doorkijk naar de hoogte van haar 
broek. Helaas had ze geen navelpircing want daar waren mijn ogen naar 
op zoek. Na dit kijkspel kreeg ik van shoppie een worteltaartje (goed voor 



de oogies)en een liter cola light op een voetbalveld van vreettentjes ben ik 
met vertraagde pas verder gegaan.  

 

Maar deze jongen nam wraak op shoppie en sleurde haar aan de haren 
mee naar homes depot een keten van doe het zelvers. Die grapemakers 
hier hebben het concept gestolen van de Hornbach uit Nederland of was 
het nou Duitsland waar die zaak vandaan kwam. Ik had hier op ons tv-tje 
in de SRV wagen gezien dat er bitjes (voor de ladys’s dit is gereedschap) 
bestaan om dolgedraaide schroeven te verwijderen. Dus wij op zoek en 
gevraagd aan wat Hornbachpersoneelsleden, die op de zelfde wijze 
reageren als thuis, met “sorry its is not my lane”. Ik was toch niet in het 
park meende ik, maar die gup zal wel weer wat anders bedoeld hebben. 
Dus ik een beetje boos de winkel uit met shoppie achter mij aan 
gewaggeld, nou dat heb ikkus geweten de wind van voren of van opzij 
want het waaide hard vandaag. Weer naar een andere Mol, en weer 
shoppie winkel uit winkel in. Komen we bij Sears hangen daar in een rekje 
met gereedschap de beruchte bitjes, ik heb ze meteen aangeschaft en net 
als thuis mot ik gereedschap, boutjes en moertjes van me eigen zakgeld 
betale. Waar heb ik nou vakantiegeld voor? 



 

Na deze mol vond mijn shoppie dat een wallmarkt ook nog op het lijstje 
stond van te bezoeken evenementen voor die dag. Sjouw Ezel himself kon 
ook daar weer de nodige spulle in de inmens grote kar legge. Eindelijk 
besloot shoppie dat het genoeg was voor vandaag en mocht ik op de 
camping zelf even in het kookbadje zitte om bij te kome. Om me van de 
goeie kant te laten zien want gisteravond was Albertje out off de running 
en in slaap gesukkeld op de bank, mocht et boze oog uitkieze waar ze 
wilde bikke. Laat ze nou kieze voor die outbackrestaurant waar we 
woensdag ook al waren geweest. Over éénzijdig eten gesproken, ik 
besloot hetzelfde te nuttige als van de week dat smaakte me goed en 
zoals oma Mientje altijd zegt “je mot bunkeren wat je ken”. Zij huivert al 
van eten wat uit belgië komt want al dat buitelands gedoe mot ze niet. 
Dus ik weer een franse pot met uien waar soep van getrokken was, een 
biefstukje met schimmel kaas en zoals mootje mij vertelde hoe ik het 
most uitspreke mest peteto of te wel voor de niet taalkundige: een kwak 
aardappelpuree aangemaakt met knoflook en wat peterselie ( of wat 
anders het was in iedergeval groen). Voordat we aan tafel mochte 
trouwens kreeg ik bij binnekomst een mobile telefoon in mijn hande 
gedrukt. We moste maar effe wachtte zij die Bep daarbinne. Dus wij op et 
bankie voor de deur onze billetjes te ruste gelegt, begin ineens dat 
telefoontje te knippere en te trille dus nam ik hem effe op. Ik kon roepe 
wat ik wilde maar de verbinding was slecht dus ik naar binne naar die Bep 



om te vertelle dat hij kaduuk was. Mochtte we gelijk aan tafel, das pas 
serviese. 

Nou benne we weer terug in de SRV wagen en zit ik jullie effe bij te 
beppe. Jullie zijn tegeswoordig wel massaal aanwezig op onze 
plaatjesboek ene hiero. Vorig jaar kwame ome Cor en tante Ingrid (voor 
de AA ers of te wel Albertjes Aanhang) ons verwelkome op schiphol, nu is 
dit maar een hint hoor. Maarre als jullie tijd hebbe wij kome 24 mei weer 
aan op schiphol hoe groter de groep zal ik maar zegge. We gaan trouwens 
wel probleme krijge bij de KLM want we hebbe als we terug kome 
overgewicht, nee niet van de koffers maar van onszelf want het bunkeren 
is super hier. 

Hé ikkus heb een beetje te zwaar getafeld en ga effe uitbuike dus jullie 
motte et weer een etmaal zonder Albertje Kretiek Himself doen hebbe 
jullie ook effe rust zal ik maar zegge. doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Vanwege de kou … 

6 mei 2007  

Geen Albertje Kretiek Himself vandaag. Albert is als een mol in z’n holletje 
gekropen! 

Zo daar ben ik weer, 

6 mei 2007  

Ja deze jongen was gisteren even out off, door de natte kou en de 
tegenslag van de slide-out en behoorlijk veel pijn ben ik in mijn holletje 
gekropen. Wel een spreekwoordelijk holletje tja deze jonge heeft wel eens 
dagen dat de pijn de overhand neemt op mijn dagelijkse beslommeringen. 
Ik ben door een bedrijfsongeval met een chemsische stof in aanraking 
geweest die mijn heeft aangetast op het zenuwstelsel. Weersinvloeden 
kunnen mij uitschakelen, maar ja na deze vakantie is het de bedoeling dat 
ik 3 maanden naar een revalidatiecentrum ga waar ik dan intern zal 
verblijven, gelukkie voor mootje, de weekende mag ik naar huis. Dit effe 
voor degene die mij niet kenne uut et dagelijkse leven. Maar nu effe wat 
anders onze vakantie is door een dag out off niet stil komen te staan hoor 
en je hoeft je ook geen zorgen te maken. Wel mag je een fonds of 
stichting oprichten met als doel “Albertjes kretiek Himself toer 2008″ of 
zoiets haha.  

Jawel ik blijf lachen hoor, gisteravond heb ik me nog de krampies gelache. 
Ons huismadameke had bij de wallmart een rood hoesje gekocht om 
plasticzakjes in op te bergen die je hier overvloedig krijgt. Elk stukkie 
boodschap gaat in een appart zakkie dus tel uit de winst. Dus het 



huismadameke doet trouw alle zakkies in dat hoesje. Omdat ik gisteren 
onze dak antenne had uitgedraait heb ik effies dat zakkie eraan gehangen, 
(aan het knoppie van et draaidingetje) en Madameke wilde vuil in een 
zakkie doen. Steek ze haar hand in et zakkie komt er aan de bovenkant 
een dik vingertje uitsteken en ze draaitt zich om en zegt op een leisige 
toon ” hé, er zijn geen zakkies meer ” gelijk dacht ik aan Dorus voor de 
oudere lezers onder ons, die meneer zong over zijn twee motten en 
poessie maauw en die had ooit een séne met een abmtenaar die een 
uitvinder van muizevalle op bezoek had. Ja ik weet et het is een lang 
verhaal maar om hem kort te maken nog effe dit, na die demonstratie van 
die muizeval deed hij net of de muis zei 
” vandaag er is geen kaas “. Als je dit verhaal niet snapt geen probleem 
maar bedenk dan zelf een komische hoofdje die zegt: ” er zijn geen 
zakkies meer “. 

 

Er komen hier bij mijn hoofd kwartier regelmatig vragen over onze 
verplaatsingen, kijken jullie niet teveel door de voorruit van de SRV bak. 
Nee beste kijkbuisvrienden wij genieten er juist extra van. Ten eerste is 
deze jongen ongeveer 20 jaar internationaal chauffeur geweest en dus 
gewend om de kilometers onder zijn bips te laten glijden. Mijn mamagatie 
of snurksnurkie of hoe je anders een bijrijdster noemt geniet als ze de 
oogies open kan houden even veel van het rijden. En gezeten in de 
stoelen die we nu hier hebben lijkt het wel of we naar een film zitten te 



kijken. 

 
Vanmorgen om 7 uur achter het stuur gekropen en met muziek van die 
koeienjongens hier van start gegaan. Rhawhide, Im losom white out you, 
It’s snoow- it’s snoow en meer van die teksten zingen wij dan uit volle 
borst mee. Ja als koeienjongen hier mot je veel teksten kennnen want zo 
eenzaam op een horse de hele dag op de prairie tussen de koeien tjaaa 
dan wil je wel een autoradio aan doen maar die horses hebben geen 12 
volts stekkergaatje. Ook benne we vandaag door et indiaantjes land 
gereden tjee die lui zijn belazerd door die jankeesen, zij hebben een land 
met keien en bergen gekregen en die jankeesen het grasland. Je verwacht 
tijdens een rit in een resevaat dat er op elke kei een indiaan op de uitkijk 
zit maar nee, niets van dat al. Je ziet ze alleen langs de weg met 
kraampjes vol spiegeltjes en kraaltjes, hadden die lui zeker nog over 
gehouden toen wij hier op ontdekkingsreis kwamen. We namen toen 
boten vol van die troep mee en nu kunnen we het terug kopen. Lijkt 
Amsterdam wel waar ze eerst je autoradio jatten en een straat verder je 
hem weer willen laten kopen. 

Zo ik ben mijn ei weer kwijt voor dit weekend mijn snurkie is even te 
rusten gegaan enne ik tjaaa wat zal ikkus eens gaan doen? Nee niet 
afwassen of zuigen. Et huismadameke zegt dat ze ondaks de pech van ons 
uitschuifdoosje een stuk minder hoeft te dweile, nou heb zij ook een 



beetje vakantie toch? 

 

Beste kijkbuisvrienden jullie krijge weer de groetjes van Albertje kretiek 
Himself vanuit een koud Moab, maar niet gevreest morgen wordt alles 
beter. 

Opname 

7 mei 2007  

Vanmorgen hier nu 7.30 kreeg ik bericht uit Holland van het 
revalidatiecentrum De Hoogstraat dat ik vrijdag op 1 juni opgenomen ga 
worden voor de pijn revaldidatie van ongeveer 3 maanden. Op 4 juni gaat 
het dan echt van start, ik zie het hoopvol tegemoet. 
Ik wilde dit jullie toch even laten weten. 

Wij gaan nu gewoon door met onze vakantie want de opname was al 
gepland alleen de datum was nog niet bekend. 

Dus geen nood, Albertje kretiek Himself blijft op dezelfde wijze als 
voorheen zijn verslag doen van zijn op doktersadvies (grapje) gekregen 
vakantie. 
Intussen hebben jullie de tijd om te sparen want een kaartje krijgen van 
je eigen fanclub is een must,  jaja het adres volgt nog want ikkus zit 
momenteel nog in de joe naait et steeds 

Albertje Ketiek Himself 

Nice people 

8 mei 2007  

Ja hier in de overzijde van de grote plas wonen ook aardige mensen. Niet 
omdat je ze geld geeft als tip maar ook gewoon zonder dat je wat bied. 
Waar slaat dat nou op hoor ik je kleine hersens kraken. Nou vanmorgen 
toen ik wakker werd en de geur van koffie rook en al een warm bolletje 
kreeg vanuit het heerlijke bed. Dacht ik dat het vandaag wel een mooie 
dag zou worden na het los laten van een bruine beer wandelde ik rustig 
terug naar de hut op wielen. We hebben even onze logs bekeken, 



nieuwsgierig wie er nou weer de moeite had genomen om mijn onzin te 
lezen, ook nog mail opgehaald en een klein persoonlijk berichtje op mijn 
log gezet. Wie daar meer over wil weten kan mij altijd een berichtje 
sturen of effe mailen naar mij dan zal ik als ik effe tijd heb het 
beantwoorden. Na de zin en onzin te hebben gezien heeft het boze oog de 
rooie beren gebeld we mochten naar een RV montage/demontage meneer 
toe hier in het dorp.  

Na een uurtje te hebben gesnuffeld aan onze doos op wielen kwam hij tot 
dezelfde uitsluitsel als die grappemaker van afgelopen zaterdag. Deze 
directeur/monteur was een super toffe vent hij was en bleef vriendelijk 
ook toen ik hem vertelde waar hij kon zoeken naar een speciaal kastje. 
Deze jongen had zaterdag opgelet en dat kwam goed van pas. Maar om 
even over Tim ja zo heette die meneer door te beppen, hij wees ons erop 
dat we vooral vakantie moesten houden en hij ging wel met de rooie 
beren praten. Als we om 14.00 effe zouden bellen was het goed. Maar wij 
trots op onze rode duivel (het kleine jeepje) die we hier hadden gehuurd 
wat rondgereden dus ook even bij Tim langs. Bel om 16.30 maar effe 
terug want volgens mij zijn ze nog bezig om het onderdeel te zoeken zei 
hij teleurgesteld. 
Laatste nieuws onze doos wordt woensdag morgen in elkaar gezet en 
hopen daarna van de uitschuifdoos weer te genieten is maar dat je het 
weet. 
Okee nu verder, het was geen probleem hoe het vandaag opgelost zou 
worden voor deze verschijning die opvallend rustig gevoel had vandaag. 
Na de mail vanmorgen herinerde ik me wat de dokter me gezegt had 
namelijk: “je mag op vakantie maar u zult zich rustig moeten gedrage en 
geen grote inspanningen doen” kijk daar heb ik me dus aangehoude. Wij 
zijn met et jeepie effe hier de bergen in geweest iets van Arches of zo en 
hebben bij elke trail mekaar aangekeken en heel netjes gezegt “de dokter 
heeft gezegt” dus reden wij weer verder. 



 

Ga nou in dat natte kikkerlandje niet mauwen dat we alleen maar in auto’s 
zitten want dat doen we, doe dan gewoon of dit onze vakantie is om zo te 
toeren. Enne dat we steeds, nu voor de tweede keer, auto’s huren dat zal 
wel duur zijn. Kijk beste kijkbuisvrienden jullie gaan misschien wel naar 
dure parken of zo deze jongen neemt een auto als pretobject. Dus 
discussie gesloten een zoals Rolland of dat #kie geval van de Albertjes 
Aanhang vaak zeggen ” we doen hier een slotje op”. 

Maare mijn ervaring deze reis is dat ik veel mensen ontmoet en die 
peopels kwaken vaak tegen me nu ikkus zonder die hangjongeren ben. Als 
je die jongeren bij je hebt kwaak je al gauw de hele dag Kikkerlands. Nu 
ben ik vaak alleen te bewonderen op de camping en dan doen die nice 
people de grootste moeite om in contact met je te komen. Dus begin ik 
vaak hier met mijn 1 jarige engels opleiding waarvan ik de helft op de 
gang van heb doorgebracht een gesprekje met die peoples than ken wie 
tolk over the nederlands en mine rent rv. Tja je gelooft het of niet maar 
vorige week kwame er regelmatig peoples aan mijn vragen wat voor job a 
head want ze zagen op onze doos www.roadbearrv.com staan namelijk. 
Deze boy deed dan net of ikkus de baas was van alle bears.  



Dus beste peoples in de dutch country song á wise you een lot of rain 
want dat is goed voor mijn grasland zei vanmorgen boer stereo een vriend 
(meer heb ik er niet zeggen ze wel eens) van me uut Beesd.  

Ik ga jullie weer verlaten met een groet van me meissie en een dikke 
knuffel van de hond van de bure  

 

van jullie enigste onzin schrijver uut de USA 
Albertje Kretiek Himself vanuit een zeer warm en zonnig MOAB UT 

Ps, mevrouw van het revalidatiecentrum als je dit leest ik ben voor de rest 
een hele lieve, rustige, kalme, en meegaande man die alleen op vakantie 
voor een paar mensen deze onzin schrijft. Anders vervelen die mensen 
zich toch maar eigenlijk ben ik zo bezigheidstherapheut voor die zielige 
mensen die gewoon thuis moeten zitten en moeten wachten om op 
vakantie te gaan. 

Red Tuff 

9 mei 2007  



Ik zit nu in een avond zonnetje te genieten naast onze SRV wagen. Het 
Oog is men onderbroekjes aan het cleanen, dat doet ze graag enne ze is 
van huis. Tjaa de onderboxjes en hempies worden tijdens zo’n vakantieje 
ook gewoon vuil enne de sokskes laten na een dag in de schoentjes 
gezeten te hebbe ook een geur achter waar je een kudde bisons mee kan 
plat leggen. Vandaag hebbe we wat rondgetoerd met de red tuff een 
bietje van de weg af en door de heuveltjes getoerd. Nee, Albertje heeft 
ook deze keer weer geen konijnen gezien, het is toch om uit je vel te 
klappe hé. Tijdens de vakantie zien wij nooit wild volgens mij de andere 
amerikagangers ook niet hoor en kopen die plaatjes gewoon in de store.  

 

Er is op het Albertjes Aanhang forum ( je weet wel dat forum van 
amerikagangers met super verhalen) een vrouwke dat heel interesant een 
foto heeft staan van een rode boog, kijk maar eens op dat forum als je 
tijd hebt. Volgens mij heeft dat vrouwke die foto hier in Moab gekocht en 
hem in gescand, want ikkus is effe bij de boog weze kijke en dat geval 
stond een pest end weg hoor. Nu is Albertje niet al te sportief uitgevalle 
zal je denke, maar deze veschijning heeft wel twee keer per week bij een 
sportschool binnen geweest hoor enne die meneer van de sport, Rob heet 
hij heeft alles wat ik gedaan heb in zijn pc opgeslage. Dus beste mensen 
volgend jaar ga ik denk ik met mijn knuffeltje weer deze kant op en maak 
ik een webwinkel aan van spulle die jullie kenne gebruike, ook foto’s, 
mugs en meer van die troep. Zodat dat vrouwke ook eens een ander 
plaatje kan gebruike, o ja dat vrouwke vertelde ons dat zij hier ook wel 
eens was geweest. Nou mooi niet want ze maken van elke vreemdeling 
die verdwaald is zeker een foto en die hangen ze hier op enne zij hangt er 
niet tussen. Kijk dat ken ik nou niet hebbe he onzin vertellen aan mensen 
die goed gelovig zijn, dat zou ikkus noooooit doen. Om enige gelijkenis te 
voorkomen heb ik dat vrouke niet met naam genoemd dus elk woord 
berust op toeval. 



 

ps, vrouwke deze foto is echt gemaakt door mijn eigeste lieve Mootje 
want een scan apparaat hebben we niet bij ons. 

Over toeval gesproken vanmorgen heb ik eens met men nichtje op MSN 
gesproken of te wel we zaten same te type. Halleluja wat is die MSN taal 
moeilijk voor mij zeg. Dat lieve kind schrijft zo slecht dat de 
spellingscontrole overstuur er van raakt. 
Ik heb een klein stukkie van haar gejat en wil het jullie effe late leeze: 

neejj maar er i een meije in de kla en die alt aak flouw en daar zat ik 
ammigad naat en toen iel ze flouw dat gaf ze zalf al aan en toen roeg ik 

aan een jongen die oor me zat of hij het tegen de juf wilde zeggen en die 
zei nik tegen de juf en ik tak toen maar zelf me inger op getk en met me 

ene hand en met de anderen hand ing ik haar op maar me hand tond in 
een neit goede houding en doe kam zij erop met haar hoofd en nu doet 

het zeer 

Ik heb het effe schuin gezet anders denke jullie dat ikkus zo slecht schrijf. 
Het zit volgens mij in de familie als je dat zo leest maar ik mot er wel bij 
vertelle dat de schat met 1 vinger typte kan je naagaan als ze het met 
tien vingers doet hahahahh. En zus niet boos zijn elke gelijkenis berust op 
zuiver toeval het had ook een neefje kunnen zijn. 

Zo die vraagt ook niet meer om de erfenis later en zal me nu voortaan 
lelijk aankijken en ze komt ook vast en zeker niet op mijn verjaarfeest als 
ik abraham ga ontmoete. Voor de rest wil ik jullie zegge dat ik vandaag 
eigenlijk niet veel te vertelle heb O,ja morgen om tien uur gaan ze weer 
verder aan onze uitschuifdoos. We hebbe gelukkig hier nog een nacht een 
plaatsie gekrege ( omdat ikkus zo aardig ben) dus blijven wij gewoon tot 
donderdag morgen in het zeer drukke MOAb. 

Nou luitjes die niet boos op me zijn omdat ik niets over ze schreef ( dat 
komt heus nog wel) een kushandje voor de vrouwe en voor de manne een 
poot van de hond van de bure. 



Groetjes vanuut een warm en druk MOAB aan de zee van Albertje Kretiek 
Himself 

Gespot 

10 mei 2007  

Vandaag was het zover op het AA forum had ik een oproep gedaan als 
mensen in Amerika ons tegenkwamen en mij in een Stal Nieuwen Oord 
shirt zagen en met mij op de foto wilde leverde dat een beroemd T-shirt 
op een waar collectors item op. Erik, Koen en Marlies hebben mij gespot in 
Moab. 

 

Erik die op het AA forum bekend staat als Oldie was hier ook in Moab 
aanwezig en kwam vanmiddag effe een bakkie doen. Ja luitjes Albertje is 
bijzonder gelukkig als hij wordt herkend op straat, ik mag hier zelfs 
regelmatig handtekeningen uitdelen als we zijn wezen bikken of 
boodschappen gedaan hebben vragen ze me er stee vast om. Vandaag is 
onze uitschuifdoos gerepareerd eindelijk weer ruimte in de keet. Was een 
heel gedoe als we langs elkaar heen moesten, al de aanrakingen maakte 
mij onzeker. Tja beste kijkbuisfans ze noemen dat ook wel eens 
intiemidatie, ik kijk daar houd Albertje niet van. Een spontane kus gaat 
nog net maar voor de rest moet je me niet blij maken ikkkus heb ook 
vakantie toch? 

Vandaag trouwens wel mijn knuffeltje geklukkig gemaakt met het geven 
van de auto sleuteltjes speedy heeft zelf een stuk trail gereden. Speedy 
begon met het stuur te verknallen door hem bekant te verbuige na een 
stukkie rijde en een beekie overgestoke te zijn klaarde et bekkie aardig 
op. Wat kan je een vrouw gelukkig maken zonder dat het al moederdag is, 
met een klein maar lief gebaar. Nee mijn moppie kan je om een 
boodschap sturen en dat deed ze gisteren dan ook wij stonde ongeveer 55 
meter (hollandse maat) van de wasmachines af, en nam mijn schoonheid 
zoals alle kaantjes hier doen effkes de jeep. Over luie mensen gesproken, 



ze had trouwens niet in de gaten dat het in de jeep klimmen en weer 
uitstappe meer energie koste dan effies te walken.  

Ik heb vandaag weer et gevoel gehad in een filmpie te rijden alleme 
magies ik wou dat ik jullie uit kon legge of kon late zien wat we allemaal 
meegemaakt hebben. Niet dat ik met jullie allemaal op vakantie wil maar 
met een groeppie zou ik wel een rondleiding kunnen verzorge. 
Motte jullie wel engels verstaan hé want kaantjes willen ook graag mee en 
die spreken geen dutchs of plat rotterdams. Ikkus spreek vloeiend engels 
alleen sommige woorden hebbe ze hier nog niet uitgevonde vandaar ze 
soms moeite hebben om mij te volgen. Maar als ik een paar keer meer 
hier ben geweest is Albertje Yust tolking the real taal voor de kaantjes. 

He beste …………………. ik mot stoppe want we gaan bikke met de drie 
Hollanders die we net ontmoet hebben dus een groetje van jullie eige 
Albertje Kretiek himself uut Moab 

Serieus 

11 mei 2007  

Schrik niet er is niets gebeurt wat niet door de beugel kan maar ik wilde 
vandaag mijn beste kant eens laten zien en jullie laten weten dat ik ook 
heel serieus kan zijn. 

Wij zijn nou net over de helft van onze welverdiende vakantie dus een 
terugblik is op zijn plaats. Vooral de reacties die we mogen ontvangen van 
jullie is om trots op te wezen. 
Onze bezoekers aantallen rollen over het beeld alsof het een mijlen tellers 
zijn. Foto’s worden bekeken zelfs midden in de nacht, en ‘s morgens heel 
vroeg. Sommige kijkers mogen blij zijn dat ze geen webcam hebben 
aanstaan. Ik ook trouwens je zal hier laat in de avond beelden zien van 
mensen die net hun mandje uitkomen. Gezien ik ’s nachts geen pyjama 
draag uit veiligheids overweging ( ben bang dat Mootje de kleren van me 
lijf scheurt als ze een nachtmerrie heeft) en gelijk uit bed de laptop 
opstart als eerste werk voorkom ik door geen webcam aan te sluiten gegil 
in Holland. Jullie bezoeken en reacties worden hier nauwkeurig bekeken 
en als het nodig is behandeld. Regelmatig krijgen wij ook verzoeken 
binnen om op onze fotosite te mogen rondneuzen, wat natuurlijk tegen 
betaling wordt gehonoreerd. Geinig is als je mensen hoor zeggen ( lees 
schrijven ) dat zij ook dat stuk of die bezigheid ook eens willen proberen. 

Nu zijn wij in de gelukkige situatie dankzij mijn schoonmoeder dat wij 
deze reis kunnen maken. Zij heeft ons de kans gegeven om alvast een 
deel van de erfenis die ze voor mij bestemd had staan beschikbaar te 
stellen voor dit doel. Ik hoor het nu in Made want daar woont ze 
donderen, Franske haar boyfriend wordt er gelijk bij geroepen om te laten 



zien dat ik haar weer plaag. Maar dat doe ik deze keer expres als 
cadeautje voor de komende moederdag, kan ze tegen iedereen vertellen 
dat ze van mij al wat gehad heb. Mientje een fijne moederdag en dat zal 
wel lukken deze keer want ik ben er niet.  

Door deze reis ga je anders in het leven staan, ik kan nu genieten van een 
bloeiende bloem of zelfs een cactus. De natuur die we zien is in deze tijd 
van het jaar zo mooi dat is op geen laptop te beschrijven. Eerlijk gezegd 
zou ik alle lezers mee willen nemen op zo’n toer om hen ook te laten 
genieten van al dat moois, de geuren en de indrukken. Vaak hebben we 
het idee in een film te rijden, elke mijl kan je hier een ander beeld 
verwachten. Zo mooi en soms ook mooi van lelijkheid.  

 

Historicroad betekent hier vaak een zooi ouwe karren en auto’s en soms 
ook een vervallen huis waar dan Piet de koeiejongen heeft gewoond met 
zijn vrouw Janna en twaalf kinderen waarvan me de namen zijn 
ontschoten. Het valt me hier ook op dat de vrouwen graag kinderen 
krijgen want elk gezin heeft er wel wat rondlopen, doen ze zeker om de 
tekorten van China op te vangen over een paar jaar.  



 

Over vrouwen gesproken en dames nu niet gelijk boos worden want dit is 
echt waar wat ik schrijf. Bij een hoop wegwerkzaamheden zouden bij ons 
in Nederland stoplichten ( ja ik weet dat ze verkeerslichten heten) 
plaatsen hier in de USA plaatsen ze er vrouwen met een bord in de 
handjes met aan de ene kant STOP en aan de andere kant SLOW erop. Ik 
heb echt waardering voor deze dames hoor want waar vind je in 
Nederland een vrouw die met zo’n bord lang de weg wil staan? Nou die 
vind je dus niet. De reden die ik denk dat er meespeelt kan ik hier zeker 
niet plaatsen ik zou er echt ruzie doorkrijgen met de vrouwen onder mijn 
lezers. Dan zouden de mannen geen leven meer hebben, nee ik stop er 
over #kie sluiten. 

Vandaag een rustige dag gehouden wel drie uurtjes verplaatst maar ja das 
nodig om verder te komen in het leven, mijn schatje zal jullie daar zeker 
over inlichten.  

Ik ga jullie groeten ach vooruit een knuffel voor de niet boze vrouwen en 
een gewone hand voor de manne van Albertje Kretiek Himself vanuit 
Torrey UT (Das geen Utrecht) 

Perfectie 



12 mei 2007  

Perfectie waarom dat woord op vakantie, tja daar kan ik ook niets aan 
doen zo ben ik nu eenmaal. Thuis moeten de auto’s, trailers en de rest 
van mijn materiaal er netjes uitzien. Voor een rit naar ons geliefde 
Haaksbergen poets ik alles nog eens netjes op. Nu op vakantie is onze 
SRV doos aardig vuil geworden van de regen, sneeuw en stof. Vandaag 
hier in dat vakantie oord zag ik de kans om dat geval te wassen dacht ik. 
Want op internet hadden ze veel beloofd alleen gaat alles over een poosje 
open. Die hebben vandaag mijn humeur behoorlijk laten dalen. 

Mijn tijd op deze machine is om dus jullie moeten tot de volgende keer 
wachten op een nieuwe Albertje Kretiek Himself 

Komkomerciel 

13 mei 2007  

Je loopt in Amerika de kans dat je op te te geregeld park terecht komt 
waar men alles probeert het naar je zin te maken. Een vakantie ressort 
heet dat volgens de wet van Bartje, eigenlijk is me dat geregel te veel 
geworden en kreeg ik een outt off order.  

Kijk op internet naar een campong en je ziet wat ze je allemaal te bieden 
hebben en laten die mensen dat dan ook doen. Ik wilde onze SRV wagen 
effe in bad doen zoals ik al eerder schreef, sorry sire we clossed, 
allememaggies zonde hé dat ikkus nou die arme dode gummetjes niet van 
de voorkant kon laten scrubbe. Die Ruby had het daar best voor elkaar hij 
heeft daar enige jaren geleden als pionier ( nou weet ik gelijk waar de 
naam van mijn autoradio vandaan komt) een stukkie land van de 
indiaantjes gepacht. Een leuk hout optrekkie erop en late de toeristen 
daar nou net langs kome. Allememaggies wat een komplex had die gup 
daar neer gepoot zeg, wist je trouwens dat het een vriend was die Ruby 
van Jonh Wane? Zijn broer Gijsbert vertelde me dat toen ik daar in de 
lobby zat te wachtte op mijn Mootje die een stukkie aan het schrijve was 
op zo’n electrieke knoppekast. Je wierp er $ 20 in en je kon effe met thuis 
beppe was ik toch van de volle overtuiging dat de indaantjes rooksignalen 
gaven aan elkaar. Daar had de parkranger zeker een verbod voor 
ingesteld want er was brandgevaar “hoog” in die omgeving tjaa dan kan je 
niet anders dan op internet te gaan.  



 

Als dat lukt tenminste laten die indiaantjes nou regelmatig et draadje 
doorknippe daar ook de patroillie van stevige mannen konden die 
indiaantjes niet vinden en ook de breuk niet dus wij zaten zonder internet. 
Jullie helemaal van streek natuurlijk omdat je Albertje miste, hele 
zoekacties werden georganiseerd om Albertje op te sporen, hahhahaah ik 
was net een indiaantje ” ik ben er wel maar je ziet me niet “. Sorry beste 
mense ik had et al slecht genoeg, internet is voor mijn moppie van 
levensbelang, geen contact met jullie en ikkus heb homeleus in de wagen.  

Trouwens de omgeving waar we zaten is een aanrader voor iedereen hoor 
een prachtige natuur met in deze tijd ook de prachtigste kleuren. Alleen al 
die vakantiegangers moeste eens een andere tijd gaan als ikkus, die lope 
me de hele dag in de weg. Ook de vele Hollanders die hier zijn denken dat 
ze amerikaantjes zijn en geen andere taal verstaan of begrijpe. Nee neem 
dan et boze ooog en ikkus die mengen zich onder de inlanders en spreken 
de hele dag kaantjes tegen elkaar. Kijk die people thinks than dat wij uit 
een country in de UAS kome waar zij nog niet benne geweest. Mijn 
kaantjes is de laatste tijd beter geworden, ik kan het zelf nu ook verstaan 
wat ik zeg, dus een vooruitgang voor de mensheid. 

Hebbe jullie mij nou zo erg gemist?  

Kijk dat had een bedoeling, er waren wat dames die vertelde mij dat ze ’s 
morgens als eerste werk naar mijn verhaaltje gingen om effe wakker te 
worde, enkele die wat dieper konde leze als wat andere lachtte zich 
buikpijn. Kijk daar kreeg Albertje probleme mee als de vrouwelijke 
gesteldheid mede afhangt van de zin en onzin van zijn gewouwel. Tja daar 
worde de manne niet vrolijk van. En met het oog op moedertjesdag kon ik 
het niet over mijn hartje krijge dat moedertjes van mij buikpijn hadden 
terwijl de papa’s zich in het zweet hadden gewerkt om mama’s te 
verwennen. Vroeger kwam de melkboer, groenteboer en de bakker langs 
om te zorgen voor een vrolijke mama, nu moette ze het doen met Albertje 



Kretiek Himself van uit een warm en gezellig Las Vegas (Nevada woestijn 
eerste paal links naast de catus met rode bloem) 

Moedertjes dag 

13 mei 2007  

Hallo lieve, schattige, knappe moedertjes. 

Ik hoop dat jullie allemaal vandaag weer verwend zijn en er weer een jaar 
tegen kunnen, pffffffff et is bijna vaderdag gelukkig. Dan kunnen wij 
manne eens rustig op de bank wachtte wat onze nazaadjes gepland 
hebbe. Vaak val mijn verjaardag samen met vaderdag en dan hebbe die 
guppe een goede rede om maar met één kadootje op de proppe te kome. 
Ook dit jaar valt het weer in de prullebak zaterdag kome er wat vriende 
ete en men verjaring te viere, zondag is vaderdag dan zie je neimand 
meer en dan maandag tjaaaaaaaaa dan wordt ik echt 50 jaar jong. Snik, 
traan, en huilbui want dan zit ik in het revalidatiecentrum, misschien mag 
mijn moppie wel effe kome zoene want jij dat je vent 50 wordt gebeurt 
ook niet elek dag.  

Nu vandaag is het hier ook moedertjesdag vanmorgen mijn moppie het 
bed uitgewipt en koffie late zette daarna een stukkie getoerd en 
boodschappies gedaan. Jullie magge als moeder wel blij zijn dat je niet 
hier in Amerika wone zeg. Ik zag in die supermarkt bloempies staan en 
daar schrok ik van die zou ik zelf niet geven als je boos op we was. Eerlijk 
jullie hadde die troep eens motte zien staan de meiden uit Amerika die 
ook meelezen hebben toch heel wat in moeten leveren op bloem en plant 
denk ik zo. O,ja er stonden ook nog wat plantjes in potjes erbij van die 
hangbegonia’s in potjes met strikjes en daarbij kreeg mama er ook nog 
een ballon bij. Dan kan je je moeder beter een strijkplank of een 
haarfohne geve.  

Ik heb speciaal omdat het moedertjesdag was mijn schoonmoeder effe 
aan de lijn gehad, et mensie was best te spreke over het feit dat haar 
allerliefste dochter ( ze heeft er gelukkig maar één) zoveel plezier had op 
vakantie. Tja wat wil je ik ben gelukkig haar allerliefste schoonzoon en die 
ga je misse als die zolang weg is. Ben benieuwd trouwens naar mijn 
kadoo als ik verjaar (suggestie voor Oma: stuur me gerust nog eens op 
vakantie). 

 



Mijn moppie heeft vandaag et geluk dat we zonder kinderen zijn hier, 
zodat ik haar kon verwene. We zijn samen hier naar de gokhal geweest en 
Moppie mocht effe gokke. Allememagies dat heb ik geweten hoe die kleine 
meid het deed weet ik niet maar ze kreeg er elke keer punte bij op zo’n $ 
0,05 cent apparaat niet dat het zoden aan de dijk zette maar elke cent is 
er één. 

Straks ga ik met moppie effe uit ete hier in het casino, is ze er ook eens 
uit en daarna mag ze nog voor één dollar gokke. 

Luitjes de balle ik ga en vergeet niet ik heb als inhaalslag twee stukkies 
geschreve  

Dus de groetjes voor de manne en een bietje buikpijn voor de moppies 
van Albertje Kretiek Himself van uit nog steeds een warm Las Vegas 

Bejaardenhuis kan opgedoekt worden 

13 mei 2007  

Hallo vrienden in dat natte en kille Holland, hier weer effe wat uit een zeer 
warm en droog Las Vegas in de Nevadawoenstijn. Tjaa een verschil moet 
er zijn en de meeste van jullie krijgen nog vakantie. Ik ben net terug van 
een toertje door het bejaardenhuis hier in Las Vegas. kijk daar kenne ze in 
Holland nog een puntje aan zuigen zeg, hier brengen ze de oude van 
dagen gewoon naar ome sam.  

 

Allememaggies zeg wat een rolators, stokken en karretjes heb ik hier 
binnen gezien. Op weg naar het casino werden we bijna overreden door 
een truck van tena-lady die volgens mij een spoedvracht had, zo heb ik 
amerikaan nog nooit zien rijden. Nee, hier in het casino dat overigs op 
twee druppels bier lijkt op een overdekte binnenplaats van centre parcs 
hebben de oudjes de overhand. De zusters lopen in korte rokjes en bijna 



blote boezem drankje te brengen naar de oudjes. De hulpdiensten staan 
continu klaar voor kleine problemen.  

Ook heb ik vandaag genoten van de verschillende soorten kleding van de 
bezoekers hier, volgens mij kan alles als er maar geld in de pocket zit. 
Een centre parcs idee gewoon weer gepikt van de Hollanders heeft hier 
veel meer opbrengst. Ik kon de machines niet tellen zoveel waren het er 
en mijn mootje en ikkus hebbe er ook wat gespendeerd. Je mot toch eens 
meemaken waarom er zoveel gegokt wordt hier. En zal ikkus nu eens 
eerlijk zijn, ik snap niet wat voor plezier ze er in voelen. Maar dat zal wel 
weer aan mij liggen, cultuurbarbaar no: 1 dat ik ben. 

En dan zitten we nog buiten het centrum van het gokgedeelte, snip nou 
begrijp ik ook waarom het hier net een bejaardenhuis is. Die oudjes 
mogen niet over de strip lopen of waggelen, anders houden ze de 
mensenstroom op. Wat mij ook opviel dat in Holland men naar een ouder 
gaat in het bejaardenhuis hier nemen ze het oudje mee troggelen hem of 
haar wat geld af. Nemen ze mee uiteten , ze nemen toch niet veel want 
de tandjes ligge thuis op het kassie, en opoe of opa heeft ook weer de dag 
van zijn leven.  

Morgen ga ik verder op onderzoek uit, mochten jullie me weer missen 
…………..ik ben in men bedje. 

Een stevige hug van Albertje Kretiek Himself uut een warm Las vegas 

Mama Mia 

15 mei 2007  

Allememaggies, Albertje is vandaag aan de wandel geweest in Las Vegas 
en een moois dat daar rondloopt je zou het met eige oogies motte kenne 
zien. Wat een pracht en praal, show en komedie is daar op de strip, ja zo 
noemen ze straat waar hier de gokhallen aan zitten. Nee wijsneus een 
strip is hier geen landing of opstijg plaats van vliegtuige al lijkt het wel. 
Allememaggies wat een lange voertuige hebbe ze hier als opoe ´s 
morgens voorin een poepie laat komt ie in de namiddag achterin aan. 
Strechted verhicle noemne ze zo´n karretje daar kan je bij ons de 
Voorstraat niet mee inkome. Blijf ie mooi hange bij ome George 
Wakkermans, effe lache als je bij ome George wat in de kofferbak laat 
legge kan je met de voorkant Bij Toon van de Heuvel een ijssie kope. 
Jullie kenne die mense niet maar dat zijn beroemde mense bij ons uut et 
dorp. Ook de mense massa is met geen pen te schrijve er lopen er veel 
los hier in alle soorten en maten. Waar mijn scheetje en ikkus kleine 
mensjes bij zijn ik wilde ook effe zo´n gebloemd overhempie kope late ze 
die nou net niet in mijn maatje hebbe snappe jullie dat nou, kijk maar 
naar mijn gezichie hoe teleurgesteld ik was. 



 

We hebbe ons middagprakkie effe gegeten op de Eifeltoren, scheetje wilde 
effe romantisch doen dus Albertje de toren beklomme en boven effe een 
happie gedaan. Niks mis mee daarbove lekker gebunkerd, een koppie 
champignonesoep en een bakkie sla. Tja je mot toch wat he om de dag 
door te kome en sla is goed voor me lijn zegt scheetje elke dag een half 
uurtje. Benede heb ik tusse al de opoe´s en opa´s een paar dollar in een 
kassie geduwd. Raar wisselkassie hebbe ze daar want wat je erin douwt 
ben je gelijk kwijt, dus eindelijk had ik een kassie gevonde waar geld uit 
kwam. Na twee keer wat gewonnne te hebbe ben ik gestopt ik vond er 
niks aan en most ook elke keer me pincode geve. Maar de winst is binne 
kreeg zelfs een bonnetje uut et apparaat waarop stond hoeveel ik had 
gewonne vreemd genoeg had ik twee et zelfde bedrag gewonne en dat 
vertrouwd Albertje niet. 

 

Na een leuke wandeling zijn we met brand aan de pootjes bij zo´n tram 
terecht gekome die ons naar Mandela bracht die man is hier zo beroemd 
dat ze een hotel/gokpaleis naar heb genoemd hebbe. Zou et geld wat ze 



daar verdiene ook naar Afrika gaan? Binne zoude we wachtte op Erik, 
Koen en Marlies je weet wel de mense die albertje in Moab gespot hebbe 
zoals ik hier al eerder schreef. Ook hullie ginge bij Mama Mia op vistie, 
eerst hebbe we gebunkerd in zo’n vreet je vol gedeelte van de gokhal. En 
daarna gingen we bij Mama Mia op de koffie dacht ik, dat viel effe tege et 
was in een grote zaal met meer mense die koffie kwame drinke. Ik zat op 
de voorste rij en zij tegen scheetje: ik heb wel trek in een bakkie maar 
wat doen die mense daaronder in de muziekale fruitmand. Want die 
peopels zaten onder een gaassie onder et platootje, er zat een bordje op 
dat gaas met de tekst no feet de muziekanten. Dat ze een gaassie bove 
de kop hadde ze geleerd van die muzikantjes uut Almere toen bij Grease 
een auto de fruitmand in pletterde. Tja en dan neem ie geen risico’s meer 
toch? Plotsklaps begon et fruitmandje te spele allememaggies wat een 
kolere herrie als ie vlak bij de boxies zit.  

Ach die fruitmand speelde wel goed allemaal bekende deuntjes die ik in 
mijn jeugd al eerder gehoord had. Ze zongen van, mama mia hier ben ik 
dan, waterloo laten lope die po en dansende koningin. Dat waren toch 
liedjes van abba toch? Een vriendelijke mevrouw liet een reactie achter 
dcie ik et zit te leze of dat een bezoekie aan Mama Mia niet te verwijfd 
was, nee hoor moppie er waren meer manne die op visite waren bij 
mama.. Het was toch net moedertjesdag geweest en als ie zondag geen 
tijd heb gehad dan ga je toch op maandag effies langs bij Mama Mia. 
Ik heb echt effies genote daar binne gewoon de muziek was tof en de 
humor was gevat en omdat ze dezelfde taal sprake als ik begreep ik ook 
het hele gedoe met die drie vaders en een moeder die wel meer dan 
honderd manne had gehad. ze had aan dat konijne gewip een aardig klein 
blond meissie aan overgehoude. Dat lieve ding wist geneens wie nou de 
echte vader was want Mama Mia nam het vroeger niet al te nauw. 

Om terug te gaan naar de kampong hebbe we een taxi genome want 6 
mijl walken is zelfs voor Albertje teveel, nu zitten we in de koele SRV 
wagen te roddelen over een daggie Las Vegas met een heleboel sirennes 
om ons heen er zal er weer één de jakkepot gewonne hebbe. Trouwens 
maar al te fijn dat we een SRV wage bij ons hebbe met die vitrines erin 
hou je het lekker koel hier bij 38 graden bove nul. 

Hé lieve mense ik mot naar mijn bedje want mijn oogies valle dicht dus 
een groetje van Albertje Kretiek Himself vanuit een warm Las Vegas bij 
Ome Sam op het SRV park. 

Geen reactie’s? 

18 mei 2007  

Onze vakantie is nog niet voorbij of de reacties worden per dag minder, 
niet dat ik hier speciaal op zit te wachten hier aan de overkant maar 



toch……… Maak je maar geen zorgen hoor ik zal niet boos zijn of verdrietig 
want ik geniet hier nog elke dag. Gisteren naar de Fair geweest en een 
hoop koiebeesten, kale schapen met jasjes aan met de meest vreemde 
kleurencombinaties en een hoop soorten geiten en varkens gezien. Dus al 
met al was het een echte boerenfair. De hele dag hebbe we hier 
rondgesukkeld en een beetje kaans gepraat met vleugjes Hollands erdoor 
want de meeste farmers hier zijn van Hollandse afkomst.  

Toch een vreemd land hoor dat Amerika tijdens onze verplaatsingen zie je 
het verschil in land en streek is zo groot, dat je in een paar uur rijden 
diverse landschappen onder je door ziet glijden. Soms zit je hier in een 
landschap dat je ogen zeer gaan doen van al wat je ziet en tien minuten 
later kijk je mijlen ver over een dood stuk land/gebergte. Maar 1 ding 
blijjft zeker ik blijf genieten van dit Amerika. 

Tja ik schrijf nu een beetje kort maar dat komt omdat we hier in huis bij 
onze vrienden een ouderwetse inbelverbinding hebben. Amerika super 
modedern, high tecnolochi en reisen naar de maan en weer terug gaan op 
bezoek in de ruimte bij de Russen. Alleen op de grond is de techniek stil 
blijven staan en belt men in de landelijke gebieden gewoon in met de 
telefoonlijn. 
Over de vooruit strefendheid van de kaantjes kan ik nog uren doorgaan 
maar achter die kaantjes heerst ook veel armoede en dan praat ik wel 
over het gedeelte hier rond Fresno. 
De ene boer treft het en heeft dan ook een grote boederij met veel 
mensen in dienst en een koeien aantal van meer dan 20000 stuks. De 
ander start steeds weer op en krijgt het gouden ei niet toegeworpen, blijft 
onder aan de ladder en ziet amper het licht. Ik zou hier ook niet willen 
wonen met een bedrijf, je moet elke dag weer op je tellen passen geen 
dag verslappen of indutten. Dit gedeelte van mijn kretiek maak je ook in 
Nederland mee besef ik maar hier klapt het er bigger in. Omdat dit land 
van de kaantjes leeft op big, bigger en bigst een vertaling voor de niet 
engelslezers ahah: groot, groter en grootst. 

Gisteren zagen we een camper staan die je kan vergelijken met een grote 
toeringcar in Holland onze hartjes bonkte bij elke stap die we er rond om 
deden een droom van het boze oog en ikkus is om bij leven en welzijn een 
paar maanden hier te gaan trekken en dan natuurlijk met zo’n soort 
camper. Overigens ben ik bijzonder tevreden met onze SRV wagen van dit 
moment een super stuur ding die naar mijn mening beter rijd dan een 
kapover je weet wel zo’n ding waar je boven de bestuurdersgedeelte kan 
slapen. Eigenlijk en eerlijk gezegt heb ik een leuke, fijne en leerzame 
vakantie gehad ( ben nu aan het aftellen) terwijl hij nog niet afgelopen is.  

Ik mot nou stoppe zegt mijn mootje we gaan shoppen in Merced en ook 
effe bij starbucks je weet wel zo’n koffietent de foto’s voor onze fans 
inladen dus een warme knuffel van jullie eige Albertje Kretiek Himself uut 



Chowcilla CA met temperaturen vandaag van rond de 86 graden 
(fharenheid dombo) 

Zo weer een dag voorbij 

20 mei 2007  

Hallo Fans, 

Of heb ik alleen maar lezers die benieuwd zijn hoe Albertje Kretiek Himself 
zich ophoudt tussen de echte kaantjes? Tjaaaaaaaa, ik moet je eerlijk 
zeggen dat gaat best eigenlijk zouden alle amerikagangers een weekend 
moeten doorbrengen tussen de echte kaantjes in hun eigen leefomgeving. 
Je leert er veel bij en ik doe het nu voor de derde keer en deze keer is 
weer anders. De mensen gaan je kenne en begrijpe en dat is zover van 
huis wel makkelijk. 

Vanmorgen zijn we naar zo’n parade weze kijke van de chowillia kaantjes 
man wat is dat georganiseerd zooitje mensen die op hun vrije zaterdag de 
andere kaantjes laten genieten. Er reed natuurlijk wat oud materiaal mee 
en er reed ook zo’n pikupje rond die dit Albertje wel in Nederland zou wille 
hebbe om wat rond te toere door het dorp en omgeving. Baaltje hooi erop 
een zakkie paardevoer en deze ex internationaalchauffeur is ook weer 
gelukkig. De vrienden hier zijn super aardig en gastvrij ik voel mij hier bij 
Elly en Dick ook altijd thuis als ik hier komt aanrijden is het eerste wat ik 
tegen het boze oog zeg: schat ik ben weer thuis. Jullie kunnen op zo’n 
grote afstand niet begrijpe wat er dan door Kretiekje heengaat. Ik ben van 
nature een grote zware jongen met een ietsje overgewicht (zie je niet aan 
me hoor) die bij binnekomst hier een traanje laat vloeien ook bij het 
weggaan trouwens. Deze familie looopt door elkaar, ho stop, hu paard, dit 
klopt niet, overnieuw deze familie rijd door en langs mekaar zwaaien wat 
als ze de mail gaan halen komen elkaar tegen bij de fair en tja rijden even 
langs elkaar om een ijsje te eten. Je wil het niet geloven maar deze 
mensen doen alles met de auto als ze 5 meter moeten lopen hebben ze 
een probleem met de auto hahaaha. Vanmiddag zij Dick dat hij zijn mail 
wilde halen en of ik effe wilde stoppe voor aan de weg blijkt hij gewoon 
zijn brievebus leeg te hale terwijl ik dacht dat hij achter de pc wilde hihihi. 
Ja ook Albertje heeft hier een auto onder zijn kleine bipsje want deze 
knappe verschijning past zich snel aan. 

O, jullie denken zeker dat ik hele verhalen ga vertellen hier over de fair 
enzo nou vergeet dat maar daar ben ik te lui voor vandaag ik heb ik dipje, 
zit erg in mijn maag van wat er komen gaat na 1 juni en heb veel pijn 
vandaag dus ga ik lekker hier effe buite zitten in het zonnetje en 
misschien als jullie gelukk hebbe kom ik hier maandagmiddag (voor ons 
dan) weer terug want wij gaan ons maandagmorgen verplaatsen naar 
gilmore of zo iets (ik heb weer niet opgelet) dus jullie krijge allemaal de 



groetjes van Albertje Kretiek Himself vanuit een warm chowcilla CA road 
4, Vlot Brothers in de joe naait et steeds 

Daar zijn we weer, 

22 mei 2007  

Ja beste kijkbuisvrienden Albertje is weer online, 

we hebben hier weer een camping gevonden met een hospot die na veel 
gemauw van het het boze oog aan zijn werk begon. Zodat ik de mails en 
reacties weer eens met eige lede ogen kon bekijke. Jullie moeten allemaal 
een pluim hebben, teneerste voor de vele keren dat jullie de tijd namen 
om de stukjes te lezen of tewel ontcijferen en ten tweede voor jullie 
spontane, liefdevolle, begripvolle en creatieve reacties. Wij zijn na een 
heerlijk bezoek aan onze vrienden weer toe aan wat rust, een paar dagen 
tusse de kaantjes is zoals ik al eerder zei aan te bevelen bij de echte 
kaantjesgangers. Ik heb echt genoten en veel geleerd en gezien, niet dat 
jullie nu bang moeten worden dat Albertje zich gaat vestigen in de joe 
naait et steeds hoor. Want ik heb nu voorlopig weer genoeg gezien, 
intussen wel wat afspraken gemaakt voor volgend jaar want je kan die 
mensen maar beter vertellen dat je binnenkort weer op hun stoepie staat. 
Ik heb met Dick jr afgesproken dat we gaan bbq-en aan de pool en met 
Case en Darcy een deal gemaakt om in Merced een biefstukje te gaan 
happen. Kijk twee dagen eten zijn dus al geregeld, over kanen gesproken 
om mijn dankbaarheid te tonen zijn we zondagavond met 19 man gaan 
bunkeren bij een steakhuuske. Das pas gezellig met die grote en kleine 
kaantjes te bunkeren.  

 

Ons Pietje die we gelijk ingeladen hebben daar voor de terugreis genoot 
van de aanwezigheid van de mooie, lieve moppies die ze hier vrij hebben 
loslopen. Ik heb efkens wat plaatjes geschoten voor het thuisfront van de 
meiskes en ons Pietje, niet dat ik de plaatjes ga misbruiken maar toch 
ikkus is corrupt.  



 

Effe nog wat anders toen ik vanmorgen op weg naar deze camping een 
beer hoognodig moest loslaten en op mijn gemakkie zat na te denken op 
et potje over de gedane arbeid, stond binne de korste tijd de Higway 
Patrol aan ons deurtje te kloppe. lache joh, die wilde wete of we een 
probleempie hadde, gelukkig had ik de beer van zijn luchtje ontdaan. De 
tanks onder de SRV wagen waren behoorlijk vol en douw daar nu maar 
eens een beer bij hahahhaah of Albertje problemen had hihihi hij had eens 
moeten weten wat ik echies gedaan had.  

 

Eigenlijk zien we op de tv teveel cops en andere achtervolgingszaken 
vanuit de joe naait ete steeds, nu zat er één achter Albertjes beer aan dat 
zouden ze nu eens uitmoeten zenden op de hollandse tv. Ik zie het al 
staan hier in de krant Albertjes beer is missing imposelbel, In a long ficht 
is dis morning a bear dead. He was on route with Albertje Kretiek Himself 
an his wife and kid. Albertje was working out hime in the toilletpot on 
higway 152. 
The Bear is missing nou his flight to europe if joe hime sie doe him de 
greats of Albertje Kretiek Himself. 

Tja mijn engels is nu stukke beter geworden nu ik een paar weken tussen 
de kaantjes geleefd heb, moste jullie ook eens doen. Ja ja ik hoor jullie al 
lache en de draak steken met mijn uitleg in het kaans maar vergeten jullie 
niet dat deze verschijning 1 jaar engels op school heeft gehad en daarvan 
een halfjaar buiten de klas heeft doorgemaakt. Tijdens de herhaling van 
het woord cheese mocht ik weer naar binnen en na tien minuten leerde ik 
het zinnetje ” Hey joe out ” terwijl ikkus gewoon Albertje heet, gemeen he 
van die engelseleraar. Ik heb dit zeker al eens eerder verteld en ook dat ik 



daar eigenlijk wel moeite mee heb maar jullie kenne Albertje uitlache 
zoveel jullie kenne ik was lekker met mijn Mopperkontje in de joe naait et 
steeds terwijl jullie thuis moste kijke wat ik dagelijks beleefde op die 
serieuze weblog van Mopperkontje. 

Terwijl ikkus lekker kon schrijve wat ik wilde zonder verbod en over 
iedereen, ze sluite me toch binnekort op hahahha. 
Hebbe jullie eigenlijk al vakantievierplannen en gaan jullie dan ook een 
verhaaltje schrijve wat jullie allemaal doen geef dan gerust et aderessie 
van waar jullie dat gaan neerpoten. Ik ga denk ik veel tijd krijge om et 
allemaal bij te houde misschien en dan zeg ik nadrukkelijk misschien zal ik 
eens reageren op jullie verhaaltjes. Mocht ik het niet doen is het niet 
persoonlijk hoor maar dan mot ik ’s avonds op tijd naar mijn bedje van de 
nachtzoenzuster, die waak over de afdeling waar ik dan verblijf. 

Ik groet jullie vanuut een warm Gilroy in Ca bij de garlich farm of de wel 
de knoflook boerderij in de USA langs de higway 101 
Albertje Kretiek Himself. 

Bijna naar huis 

23 mei 2007  

 

Nu ik dit neer pen gaan we bijna naar huis nog één nachtje slapen en dan 
vertrekken we weer naar huis. Vandaag weer eens een heerlijke hangdag 
gehad waarbij deze jonge moeders de vrouw geholpen heeft de laatste 
was te draaien voordat het ingepakt word. Tjaa je gaat niet met een 
koffer vuile onderbroeken op pad, je zal maar gecontroleerd worden door 
de grensbewaking. Wij hebben grote broeken dus de machine was gauw 
vol en nu zitten ze gedroogd en wel in de koffer. Hebben jullie dat ook als 
je weer naar huis gaat een stress van het pakken. Vandaag kwam ik er 
achter dat ik sommige kleding niet eens gedragen had hier. Dus weer met 
teveel van huis gegaan, om eerlijk te zijn dit is nu de derde keer dat we 
een koffer rommel teveel meenemen op reis. Volgend jaar ga ik dat echt 



veranderen, eerst wil ik wat afvallen zodat mijn broekjes wat kleiner 
worden en ga ik meer laten wassen. Moppie heeft er zoveel plezier in om 
schone kleding te hebben dat ze van mij gerust een keer meer mag gaan 
wassen, dan doe ik intussen mijn oogjes effe toe. We hebben vanmiddag 
echt zitten proppen, wat soeveniers voor thuis en 20 doosjes met ziplock 
zakjes met schuifsluiting die we in Holland volgens ons niet hebben. Wees 
nou effe vriendelijk ga nu nou niet vertellen dat die in Holland ook te koop 
zijn en vooral niet waar want dan vliegt er één zonder plain naar huis. 
Jammer dat we sommige spullen niet hebben thuis en die kaantjes wel 
toch zou ik hier niet altijd willen wonen.  

De reden daarvan is dat ze sommige dingen in mijn ogen vreemd doen. 
Teneerste op elke beer loslaatplaats hangt de afveegrol zover over de pot 
heen dat je altijd schuin mot gaan zitten en dan mot hopen dat de beer 
netjes in het midden zijn rustplaats vind. Tentweede het ontbijt, je krijg 
hier soms gebakken aardappels of friet bij je breakfast daar smeer je wat 
kethup en wat tabasco op en je kan bunkeren.Tenderde, als je hier 
rechtsaf wil mag je gewoon gaan wanneer het veilig is tenminste effe kijke 
hoe dat werkt een vrijdag in Holland. 

Wat ik ook vind in de supermarkten dat er bijvoorbeeld op de groente en 
fruitafdeling zoveel ziet liggen dat ik denkt dat de onderste van de stapel 
nooit opkomt. Er ligt zoveel vers spul in de supermarkt dat heel Beesd 
zonder bijvullen kan eten, ongeloofelijk maar waar. Hebben jullie 
trouwens nog vragen aan ons stuur die gerust op en wij zullen ze dan 
spoedig beantwoorden als we weer eens tijd hebben.  

Hebben jullie na het lezen van mijn vakantieverslag nog zin om mij te 
volgen tijdens mijn opname in de Hoogstraat te Utrecht dan heb ik goed 
nieuws op een gepaste wijze zal er ook van af daar een Albertje Kretiek 
Himself komen. Waarbij jullie van harte zijn uitgenodigd, alleen als er een 
bezwaar komt van de zusters en broeders daar wordt het een probleem. 
Niet dat ik die mensen in een kwaad daglicht gaat stellen hoor, maar een 
Kretiekje moet kunnen. 

Ik verlang nu wel weer naar huis de meiden en de paarden tjaa we 
hebben een goede voorspoedige reis gehad maar dat vertelde ik al eerder. 
Ik word op deze momenten een beetje week, de koffers staan klaar het 
verplicht opeten van spullen die niet mee mogen en het weggooien van de 
handel die we niet meer nodig hebben. Doekkie door de plasbak en 
wasplaats, bedje afhalen en de SRV wagen inleveren nadat we de tank 
volgegooit hebben en de twee vuilwater tanks leeglaten lopen tjaaaaaa 
een hoop werk zegt Mootje als directie (slavendrijfster) die zit op haar 
holletje te commanderen en Pietje en ikkus rennen hard rond. Ikkus had 
net effe pauze en dacht ik neem het er effe van en schrijf gauw een 
brieffie aan jullie. Het is nu 7 uur in de avond en we gaan zo “onze laatse 
avondmaal” eten (klink als je het snel zegt anders) hier in de joe naait et 
steeds of het vliegtuig mot geen zin hebben morgen. De restaurants zitten 



hier op wandelafstand gelukkig anders mot je de SRV wagen weer 
losmaken van water en stroom. Tjee ook op zo’n laatste avond hebben we 
het wel goed op het drijven van mootje na natuurlijk. Luitjes albertje gaat 
bunkeren als jullie je bedje uitkomen ligt deze jonge op twee oortjes te 
ronken. Aan het eind van jullie middag staan wij maar eens op en gaan op 
weg naar de SRV wagen verhuurder en airport en laten de chauffeur van 
de plain de korste weg naar Beesd kieze zodat ik donderdag avond weer 
in mijn eige waterplonsbedje kan slape.. 

De laatste groetjes vanuit Gilroy CA op het knoflookpark (kan je ruike 
ook) langs de higway 101 van albertje Kretiek Himself en de rest van het 
aanwezige personeel. 

 

Thuis 

30 mei 2007  

Zo we zijn al weer een paar dagen thuis een behoorlijke jetlag was onze 
domper op de vakantie. Niet aleen de jetlag maar ook de test van de KLM 
waar ik aan meegewerkt heb ramde er behoorlijk in. Zoals de meeste 
Amerikagangers hebben gehoord en gelezen zijn ze met een test bezig om 
een jetlag te voorkomen, na een behoorlijke uitleg van het personeel ter 
plaatse heb ik besloten om mee te doen met die test.  

Wat houd die test in? 

Bij vertrek kreeg ik twee pillen uitgereikt en de één moest ik innemen 
voor het opstijgen en de andere tijdens de vlucht na drie uur. Ik begon 
me na vertrek zorgen te maken ik kreeg namelijk een stijf gevoel in één 
van mijn ledematen. Keek anders naar de vrouwelijke medewerkers en 
kon de slaap niet vatten. Na het innemen van de tweede pil versterkte dit 
en de verstijving verdween niet. Bij thuiskomst was dit nog steeds niet 
over en eigenlijk om eerlijk te zijn dit verdween pas na tweede 
pinksterdag. De jetlag en de zin naar vrouwen kon ik niet rijmen en heb 
dit dan ook ingevuld op de bijgesloten vragen formulier. Vanmorgen kreeg 
ik bericht van het onderzoeksteam die door de KLM was gevraagd het 
onderzoek te doen en wat bleek ze hadden Albertje Kretiek Himself twee 
viagrapillen gegeven omdat men van menig was dat dit de jetlag kon 
voorkomen. 

Beste kijkbuiskonijnen trap niet in deze onzin want als het bij Albertje 
averechts werkt hoe moet het dan bij jullie werken. Ze vervelen zich zeker 
op de grote vluchten het cabinepersoneel en denken dat ze doormiddel 
van viagra er een konijnenhok van kunnen maken. 



Ik liep hier dus 4 dagen met een stijf ledemaatje rond en een behoorlijke 
jetlag. De jetlag was lang niet zo erg als het stijve maatje. Mijn Mootje 
begon de vliegenmepper al te vervangen voor een honkbalknuppel arme 
meid zeg je nu maar denk eens aan al de bulten op mijne kop! 

Zo Albertje is weer thuis de koffertjes zijn uitgepakt de ziplock zakjes met 
rits zijn in de voorraadkamer gedeponeerd en ga me nu gereedmaken 
voor de opname van 1 juni.  

Natuurlijk verwacht ik vele kaarten zo rond 18 juni van jullie 
kijkbuiskonijnen want dan wordt deze knappe verschijning een halve eeuw 
oud. Het adres van deze knappe verschijning kan je opvragen bij mijn 
boze oog op mailadres monique@nieuwenoord.nl 

Luitjes het ga jullie goed en kijk gerust binnekort nog even hier waar ik 
tracht een verslag bij te houden van wat mij overkomt in Utrecht. 

Jullie enige echte Albertje Kretiek Himself 

 


