Noordwest USA 2008 – Albertje Kretiek Himself
Koffers op slot!
woensdag 21 mei 2008

Vanmorgen de koffers afgesloten met ty-rips want ons Mootje heeft de slotjes die we hadden
keurig opgeborgen alleen waar tjaa wist ikkus het maar. Dat is eigenlijk vaak bij ons kleine
mensje een probleem ikkus stop het op een voor mij te onthoude plekkie en mijn slaapie
eigenlijk snurkie weet immer een beter plekje. Stress, nee hoor maar erg vermoeid als
kruier/pakezel wil je zo weinig mogelijk in handen hebben. Daarom heb ik zaterdag
jongstlede een hendig hulpmiddeltje gekocht van men eige zakgeld een unster of te wel een
wegschaal met een haakie je weet wel zo één als vroeger de lorreboer had. Achhhh nee he,
nou leze er weer een paar et woordje lorreboer en weten niet wat dat is. Nee niet een boer met
een papa of mamagaai op zijnj schouder maar gewoon een man die bij ons vroeger de oude
kleding kwam ophalen in een jute zak die hij dan met een unster de zak met ouwe kleding
woog en daarvoor ook betaalde. Dus ikkus heb alles gewoge en de zwaarste koffer weegt 28
kilo schoon aan de haak pfffff daar komt dus het spreekwoordje schoon aan de haak vandaan.
Zo leren jullie ook nog wat hier op deze blog.
Wij hadden vroeger ook geen warm water in huis en als mijn oma/moeder de was moesten
doen op maandag zoals het hoorde dan kwam de waterstoker langs met kokend water in vaten
waarmee ze dan konden wassen. Ja, over vroeger gesproken, eigenlijk was dat een beste tijd
je had een schilleboer, bakker, melkboer, groenteboer, zegeltjesplakker (verzekering),
postbode en nog meer van dat gespuis bijna elke dag aan je deur. Toch was dat gezellig je had
vaak een praatje kan ikkus me nog herinneren.
Vandaag nog een klok ophangen die al enkele weken op mijn doeditdoedat boekje staat tjaa
Albertje is niet altijd even snel zegt het dan zeer boze oog. De rekeningen betaald
Alarmcentrale ingelicht over ons verblijf in het buitenland zodat ons huuske bewaakt word
door een paar honden en bijtende schoonmoeders.

Dan straks nog een schoon onderboxje aan haartjes kamme en dan op weg met het bussie van
ons Peet naar tante Toos van der Valk. Daar kan ikkus dan efkens bijkome van alle
beslommeringen hopelijk heerlijk slapen naast al die opstijgende en landende plains. Mootjes
neussie dichtplakke zodat missis snurkie ook uitgeschakeld is dan kan ikkus morgen heerlijk
ontspanne aan de trip beginne. Natuurlijk ga ik jullie op de hoogte houwe als die buschauffeur
die ons naar de overkant breng ook maar niet gaat staake zoals het streek vervoer.
Even wat cijfers
1 koffer van 28 kg
1 koffer van 23 kg
1 koffer van 22 kg
1 reistas van 18 kg
Totaal 91 kg waarbij de handbagage nog niet is bijgeteld

Groetjes van kruiertje Albertje Kretiek Himself

San Francisco
vrijdag 23 mei 2008

Hallo u bent rechtstreeks verbonden met het bed van Albertje en zijn snurkie het is hier nu 4
uur in de morgen en zijn klaar wakker. Heb net een heerlijk bakkie slappe koffie gezet en ik
krijg bij wijze van uitzondring de knopekast van Mootje om mijn contact met jullie te
onderhouden lief hé.
Onze trip is best relaxt verlopen waarschjnlijk doordat we woensdagavond al weggebracht
zijn en na een paar potjes bier heerlijk bij tante toos van der Valk het bed gevuld hebben
waardoor ik donderdagmorgen heerlijk met onze sjoetkeesies kon gooien. Eerst in het bussie
daarna op het karretje bij Schiphol, toen we de sjoetkeesies aanboden bij de lieftallige oude
grondstewardess mauwde ze zoals een echte schoonmoeder betaamd ” je sjoetkeesies zijn te
zwaar meneer ” ikkus gelijk weer in een houding van, ja opoe het zal wel, je weet het zeker
weer beter eige regeltjes gemaakt zeker net als mijn schoonmama. Maar mijn regelmootje
sprong tusse mij en die oude lady, met een supergevonde zelf door mij niet bedachte zin :
mevrouw wij vliegen toch businessclass?
Want die oude schoonmoeder wist niet achter welke balie ze zat. Zo zat ze zich met half
Schiphol te bemoeien. Nou niet gelijk allemaal mauwe dat oude mensen ook aardig zijn de
niet gediscrimineerd mogen worden maar als jij eens een keer met 4 zware sjoetkeesies bij
zo’n dame staat denk dan na efkens haar gezeur te hebben aangehoord, Albertje had toen
gelijk. Eindelijk heeft ze de stickers aan de sjoetkeesies geplakt met als extra label dat de
koffers zwaar waren logisch want Mootje haar strings wegen wat tegenwoordig.

De vlucht was super, alleen had die streekbusvervoerchaufffeur soms zo’n slechte weg
uitgezocht dat het veiliger was dat we in de riempjes bleven zitten, totdat deze jongen zich in
het afzuigsysteem wilde vervoegen. Was ikkus toch vergeten dat ik de hele stoel niet mocht
meenemen naar de pispot aan boord. Die bij doortrekken een geluid maakt dat je blij bent te

staan op dat moment. Als je blijft zitten en het knopje beroerd, zuigt dat ding buiten de bruine
beer ook je halve darmen stelsel naar beneden. Trouwens ik heb altijd angst om in een
vliegtuig op de pot te gaan zitten, je wil niet weten hoe je er uitkomt te zien als je toevallig in
een luchtzak terecht komt.
Nu leg ik op ons bedje hier met een half oog naar mijn suer grote tv te kijken terwijl mijn
moppie haar boekie leest.Op tv hadden ze net over een hendig stukkie gereedschap de
MultiMaster, en daarna een stel plak en knippende huismoeders die op een amezing wijze
kaarten konden maken met wel 4500 verschillende figuurtjes. Tjaa Albertje kijkt hier wel naar
de programma’s.
Zo nau ga ik efkens een plaatje bij dit geheel zoeken en om 6 uur gaan we ontbijten want
Aldy (van roadbear) staat efkens na zeven op de stoep hier om ons te begeleiden naar het
verhuurstation waar wij de SRV wagen model 2008 gaan halen. Ik bericht jullie nog wel
efkens hoe ik mijn shoppingday doorstaan heb, voorlopig krijge jullie allemaal de groejes van
ome George we hadden dit weekend een bijeenkomst maar omdat hij gelezen had dat ik over
de oortjes had gemauwd van die geheime agenten hadden die misters daar huilend bij ome
George geklaagd dat ikkus ze daarmee peste.
Nu komt tijdens onze reis ome George even op een bliksembezoek bij ons langs of ikkus
alvast de bokma maar wilde koud zette en dat heb ikkus dan maar ook gedaan want als ome
George knipt dan danse de appies.

Groetjes vanuut een donker hotelkamertje vlakbij het vliegveld van San Francisco van jullie
eige wijze Albertje Kretiek Himself, Het boze oog en ome George Bos

Slotjes boven water
zaterdag 24 mei 2008

Ja, hoor de slotjes zijn door ons Mootje gewoon ingepakt en in de sjoetkees meegekomen naar
de joe naait et steeds. Thuis heb ik me het apelazerus lopen zoeken naar de sjoetkeesslotjes. Je

zal maar met zo’n slim vrouke op pad moeten door een ferry big country, een super zware
opgave die ikkus hoopt te volbrengen. Vandaag ons dooske efkens opgehaald bij Road Bear,
hij had weer een super fijn karretje klaar staan na wat gebabbel zijn wij vertrokken. Na
ongeveer 10 mijl kwam mijn slimmootje er achter dat zij haar handtasbuidelzak met alle
damesspullen erin had laten staan bij de rooie beren. Ikkus is helegaar niet boos geweest hoor,
ikkus heb rustig een afslag genomen en de eerst volgende oprit terug gesukkeld. Begrijpe
jullie nou hoe ikkus zich mot inhouwe op zulke momente?

Natuurlijk moste we ook de SRV weer bevoorraden en bij de Wal*mart, daar hebbe ze veel
spulle die wij konden gebruike. Bij de kassa kregen we bij onze 83 stuks aangekochte stuff er
op de 3 artikelen een tassie bij nou, hebbe we een hele voorraad tassies, man man of vrouw
vrouw wat een weggooi maatschappij hebbe we hier zeg.
Als je nou je eens kan bedenken hoeveel verschillen er zijn tussen de kaantjes en nuchtere
hollanders, laat mij dat dan eens weten zodat ikkus eens op een serieuse manier kan
onderzoeken hoe dat komt en is. Kenne jullie thuis ook eens je hersenpan late werke voor een
goed doel. Ikkus heb er al één, namelijk een auto koope, hier ga je naar een dealer toe en kijk
je efkens in zijn voorraad of er een jou passend karretje staat. Die je na afdingen en een lening
afsluitende soms met geld toe (cashback, ik kom er zo op terug) gelijk mee kan nemen rijdend
en wel terwijl je in Holland maar mot wachtte dat je auto eens afgeleverd wordt soms wel
meer dan 3 maanden. Als je een auto koopt op crediet bestaat soms de mogelijkheid dat je 2
of 3 duizend dollar cash in handen krijgt waarom en hoe zou ikkus niet weten maar er komen
hier zat die in kaantjes land wonen die er verstand van hebbe en er best wat meer over wille
schrijve.
Vanmorgen zag ik op tv dat de chrysler/jeep dealer een garantie gaf met een vaste
benzineprijs van wel 2,99 per gallon, dollar dan wel te verstaan. Terwijl een gallon hier zo
rond de 3,99 is op dit monent. Hier is het devies, gaat het slecht of niet een auto mot rijde.
Zo beste kijkbuiskonijnen ikkus ga weer eens geniete van een rustig avondje mijn oogies
hebbe het heel moeilijk nou hier is het 17.30 uur en bij jullie op dit moment van penne 2.30
uur dus jullie legge op twee oortjes te ronken terwijl ikkus hier mot wachtte. Eigenlijk niet
eerlijk hé dat ze die tijden niet gelijk trekken, daar moste ze zich in Brussel eens druk over
maake.
Hé ikkus hoor wel weer van jullie en mochtte jullie me misse ik ben bij tante Elly in
Chowcilla enne die hebbe daar bijna geen internet. Vanaf dinsdag zijn we zeker weer op pad
als Mootje tenminste nog met me verder wil want ikkus is niet altijd effe netjes tegen haar,
zegt ze. Dus ikus ga haar vanavond maar efkens verwenne, dan ga iikus gelijk slaape met de
handjes bove op et dekbedje en zet ikkus zachtjes mijn snurkmachinetje aan dan heb zij ook
eens een rustige nacht.

Vanuut een zonnig Gilroy op 10 mijl van de bosbranden groet ikkus jullie allemaal en dan
echt allemaal met een stevige poot van de hond van de buren voor de gentelmens en een
stevige hug voor de madamekes van Albertje Kretiek Himself

Goodmorning the Netherlands
woensdag 28 mei 2008

This is Albertje Kretiek from de USA, hebbe jullie lekker geslape? Ikkus wel hoor in onze
woonwagen een lekker bedje wel wat kort maar dat mag de pret niet drukke. Eindelijk is de
vakantie begonnen en de eerste misverstand tussen zijne koninklijke boze oog was vandaag
ook een feit. Deze keer ben ik er van afgekomen zonder kleerscheuren maar met barstende
koppijn van alle excuusjes die ikkus most maken. Want zoals het betaamd heb ikkus de
volledige schuld op me moeten nemen nee kijkbuisfriends het kwam niet door de blonde
meiden van gisteren waar ik volgens haar teveel me bezig was. Nee, ook niet door de
magerita’s die ik gisteravond met onze vrienden heb gedronken.
Mijn schatje had de poot van haar brilleke gebroken en ik bleek ooit te hebben gezegt dat
ikkus het niet vond dat zij ooit een nieuwe mocht aanschaffen. Tjaa mijn mootje was efkens
van slag en de woonwagen slingerde op de route 99 ik werd er echt confuus van mijn eige
lieve mootje van streek naast me te hebbe. Tijdens de winkelsessie waar ik mee de winkel in
geduwd wordt om te kijken hoe we zoveel mogelijk lekkere dingen in ons karretje kunne
stoppe heb ikkus van m’n eige zakgeld een tubetje lijm gekocht om et pootje vast te lijmen.
Een kussie kreeg ikkus niet maar een tevrede mootje is meer waard.
Toen kwam probleem twee: onze fotosite waar jullie onze belevenissen konde volgen in beeld
was en is waarschijnlijk door een storing niet meer up te loaden dus mijn mootje weer in de
stress. Nu had ikkus ooit voor een filmpie een andere fotoboek gemaakt en die heeft ze nu net
gevuld met plaatjes na veel gegrom en gezucht. O ja jullie kenne kijke op Albert en Monique
dus met z’n alle efekens gaan kijke hoor en op of aanmerkingen kan je maken op de blog van
mijn mootje. Dus nou niet met z’n alle gaan klagen want dan heb ikkus weer een pot met
herrie in ons woonwagentje.

Gisteren heeft deze verschijning voor et eerst in zijn leven ( bijna 51) met een hummer
gereden niet zo maar een hummer die luxe is uitgevoerd nee een echte hummer pick up
uitvoering. Een oud barrel maar met een sterke diesel motor en een dashbord zo breed dat ik
Gary (één van de vrienden hier) gevraagd heb of ikkus wel te verstaan was want hij zat zo ver
weg. Voor foto’s mot je maar efekens kijke op onze fotosite.
Ik ga vandaag niet zo’n groot stukje schrijve hoor ikkus ga zo nadat mamawas uut de
wasserete is laundry heet zo iets geloof ikkus. En dan gaan we efekens uut eten, tjaa want in
ons huuske koken doen we alleen op plekjes waar niks te bikke is. We hebbe trouwens nog
onze twee emmers met satésaus aan boord en een pot met marinade want van barbeknoeien
kwam dit weekend niets door de rain. Dus als we het mooie weer behoude ruikt binne kort de
aanwezige kaantje een geur van echte hollandse saté met saus, heb ie trek kom dan gerust
efekens langs in de joe naait et steeds.
Ikkus heb de vredespijp gerookt en mam gaat met me uut eten dus de garoetjes van deze
verschijning, jullie eige Albertje Kretiek Himself

Door de bossen, over de bergen
donderdag 29 mei 2008

Onze woonwagen heeft vandaag weer eens lekker mogen werken en Albertje heeft zwaar
getrainde armpjes van alle bogies die onze mamagatie had gepland. Mijn allerliefste moppie
heeft na een nachie rustig slaape me efekens in vertrouwen genomen en verteld dat ze wel een
vergiet vol van me houd. Pffff ikkus was erg opgelucht want na de zware dag van gisteren
liep ik me teentjes uut mijn slofkes om in een goed blaadje sla bij haar te komen. En dat is dus
gelukt, ze heeft vanmorgen zelf uit eigen beweging haar beentjes geschoren zodat het weer
lekker glad en zacht aanvoeld. Tjaa haar kinnetje schere hoeft ze niet maar ikkus heb er een
paar gezien hier met haar onder de kinnebak daar zo ikkus een deur mee kenne schildere
alleen het idee al dat zo’n harig geval een kussie wil geve brrrr ikkus nie geef mijn porsie
maar aan fikkie de hond van de overbuurtjes hier.

We hebben vandaag een grote verplaatsing gehad nadat we een keurig net telefoontje van
Aldy van de rooie beren hadden gehad. Jaaaa de Kretiekjes hebben weer iets bijzonder in
onze woon wagen gevonden een koelkast die koelt.Niet een klein beetje maar een heleboel zo
erg zelfs dat de melk bevriesd, boter uitgehakt mot worden en als je wat te drinken wil mot je
ook gelijk een ijssie neme. De thermostaat in de kast in naar z’n grootje en nu heeft Aldy
gezegt dat hij een nieuwe zo stuure. Ikkus moeilijk doen om hem te vertelle waar we heen
gaan zegt hij trots dat hij ons reisplan dagelijks bekijk en zo weet waar wij met dat huurgeval
uithange. Vandaag is het wel in het voordeel dat hij het weet en hij heeft al gebeld met de
kampong waar we morgen dreigen aan te komen. Zodat ikkus hier te plaatse de koelkastmetijs
kan repareren ikkus dacht dat ikkus vakantie had meneer rooie beer.
Eigenlijk is een reapratie zo gepiept als je maar wat van je laat horen merken we wel dat geeft
toch een vertrouwd gevoel. We rijden met een gloednieuwe doos in de ronte met nieuwe
banden en accu’s van de week in Chowcilla ging de pieper af hier we hadden low batterie
ikkus efekens de motor gestart enn een kwartiertje laten lopen zodat hert gepiep uit was. Als
je een al wat oudere accu onder je fiets heb hangen heb je meer problemen op hem goed op te
laden. Ikkus is blij met het goede materiaal van de rooie beren,
Nou nog efekens wat over de route want mamagatie zal in haar verslag wel vertellen hoe en
wat we gezien hebbe. We hebbe leevende hertjes gezien die los liepe op onze road. Normaal
zien we die beestjes dood langs de kant van de weg legge hier maar deze keer waren mijn
gebedjes verhoort nu nog echte loslopende beren en mijn vakantie is top.

We zijn hier nou in kabouterland of te wel ikkus voelt me een kabouter zo tussen de bomen
hier allememagies wat een giantiese bome hebbe ze hier gepland. Ongelovig hoe dik en hoog
ze zijn je bent gewoon bang als je er langs rij. Morgen gaat ikkus zo’n boompie eens van
dichtbij bekijke als me woonwage stil staat dan. Fotomootje heeft onderweg wat plaatjes
geschoote en die kenne jullie gratis en voor niks bekijke zonder dat we kunne zien wie er

steeds kijke trouwens. Jullie motte trouwens de garoetjes hebbe van fotomootje ze roept net
dat de foto’s van vandaag online staan. Jullie worden trouwens wel verwent hé met zulke
mooie mootjeplaatjes? Nog effies en jullie wille zelf met ons mee naar kaantjesland de eerste
hebbe zich al aangemeld en gaan volgendjaar april mee naar hier. Hans en Jannie van der Mee
gaan met ons mee een rondje kaantjesland doen. Dus aanmelden voor 2009 is al wat
moeilijker maar wille jullie echt op pad met Mister Kretiek Himself meld je dan aan op de
blog van Planmootje.
Hé ikkus ga efekens de telegraaf online leeze zodat ikkus weet wat er bij jullie gebeurt
hahhaha ikkus rij hier met een benzineprijs van € 0,65 per liter rond rij hahahhahaahha zijn
jullie nou jaloers??? Dan toch maar de garoetjes van Albertje Kretiek Himself uut Benbo te
joe naait et steeds langs de Avenue of the Giants of te wel een lange weg met dikke hoge
bome.

In het bos staan hoge boome
vrijdag 30 mei 2008

Allei pollekes en polinekes hier is Albertje weer uut kabouterplopsel land althans zo voel
ikkus me na het zien van de big trees (lijkt wel op de naam van mijn keine zussie) wat zijn die
knaape groot en dik.
We hebbe ons vandaag verplaatst over de giantjes road waarbij ikkus me zo klein voelde dat
ik me enkele maale in de armpies heb gekneepe om te kijke of ikkus niet sliep. Als ik omhoog
keek werd ik van hoogte draaierig en had het gevoel dronke te zijn zonder te zuippe.

Terwijl door kaantjes land fietste viel we weer voor de tichtse keer op dat die kaantjes van
ouwe troep houden. Zoveel dat ze er geen afstand van kunne doen en het voor de deur van
hun schamele optrekje de kleur langzaam verandert in de kleur roestbruin. Als je nu maar lang
genoeg wacht denken die betreffende kaantjes komt er van zelf een duffe Hollander met een
container die veel geld voor de stuff bied. Zo iemand zou ikkus wel wille zijn hier rondtuffe
met een grote container om spulle naar Holland te verscheepe. Ik zou er een menig iemand
gelukkig mee kunne maake en er een hoop centjes mee kunne verdienen zodat ik de snel
stijgende benzineprijzen eenvoudiger zo kunne betaale. Ja de Gasoline zoals de kaantjes
benzine noeme stijgt hier per dag ongeveer 5 dollarcent dus als je 2 dollar wil verdienen moet
je minstens tig kilometer (mijlen in kaantjesland) omrijden om bilich te kunne tanke.
Regelmatig betrap ikkus mezelf op het aannemen van kaantjesideëen en wil voor een dollar
op de eerste rang zitte.

Vandaag nog een paar bucks verdient door Mootje een broekkie te laate koope die voor haar
zelfs een paar maate te groot is ja de kaantjes vrouwtjes hebbe hier erg dikke achterkanten zo
groot dat de achterzijde van mijn Mootje op een klein kontje lijkt. Er lopen hier kaantjes rond
die zo’n dikke achtergevel hebbe dat een westernzadel net zal passe en die zadels zijn heeeel
groot. Nu heeft Mootje dus een groot broekkie waar ikkus thuis de hele wagenvloot mee kan
poetsen en daardoor poetslappegeld uitspaar want je denk toch niet dat mootje in Holland met
zo’n groot broekkie rond gaat wandele. Zo is de bal weer rond, Mootje nu blij met een warm
broekkie en ikkus straks blij met het mega poetslappie.
O ja ikkus mot jullie vertelle van Mootje dat het tusse ons weer stukke beter gaat en we zelf
van elkaar aanwezigheid genieten. We hebbe net saampies buuten gegeten want ikkus had
gekookt of wel ikkus had een paar steaks op de barbeknoei geworpen een bakkie sla uut de
supermarkt in een schaaltje gedaan en wat mais en geplofte aardappel neffe de steaks warm
laten worden. Een potje Bud Light erbij en we zaate heerlijk te geniete. Want
WasvrouwMootje had hier een gokkast gevonden waarmee ze met 4 kwartjes een wassie mee
kon laate draaien. Dus Albertje heeft weer schoone strings en deze keer niet verkleurd de
vorige keer had WasvrouwMootje een rood dingetje bij me witte strings gedaan, ja ze waare
roze maar welke gek kijkt er nu in mijn broekje om te zien welke kleur string ik draag?
De rustdag van morge hebbe we gekenseld en gaan alvast beginne aan de rijdag van zes uur
die we anders zaterdag moste rije. Dan mag ik hopelijk zondag een vrijdag neeme anders heb
ikkus toch geen vakantie maar ben ikkus in het werkkamp. Ikkus mot hier toch al werke door
de reapratie van de koelvrieskast, ja Albertje heeft hem mijn zijn eige handjes gefixst.
Ikkus ga nu stoope want mijn geschrijf mot online staan voor Jasmino haar bedje uitrolt met
een klappie, want zij leest zo gauw ze wakker wordt gelijk mijn verhaaltje schrijft ze. Lief hé
dat ikkus zoveel leuke berichtte krijg van jullie allemaal, dat doet een man van bijna 51 goed
ja je leest het goed want ikkus wordt in het bijzijn van mijn Mootje hier in kaantjesland op 18
juni dan zitte we in de rokkie bergen.
Allemaal de garoetjes uut Kabouterplopselland aan de Pacific oceaan an de andere kant van
kaantjesland van Albertje Kretiek Himself
ps, Mootje kijkt niet alledaage zo lelijk naar mij hoor alleen als ikkus een plaatje van haar
schiet.

Hallo jij daar
zaterdag 31 mei 2008

Voor onze bekende Mootje is na het lezen in Landleven in een innerlijke studie gevalle zo erg
dat onze buurtjes om et hoekie kwame kijke of alles hier goed ging.
Ja deze keer hallo jij daar in mijn titel niet dat ik je zit te roepen omdat ikkus eemzaam zou
zijn, nee echt niet ikkus heb een toffe vakantie hier met mijn slaapmootje. Ook krijg ik
regelmatig een berichtje vanuut de hele wereld om te melden dat ze deze gewauwel bekijke
als ze efekens niks te doen hebbe. Ook rijst dan de vraag hoe ikkus aan de namen kom die je
moet invulle om een berichie te plaatsen hier. Nou gewoon wat namen die ikkus de laatste tijd

veel gebruikt of gehoord heb. En jij Petra uut de joe naait et steeds ikkus heb jou ook vermeld
uwes krijgt de rekening vanzelf toegestuurd. Vreemd is ook dat er mensen zijn die zegge dat
ze het leze maar never nooit niet hun ongenoege kenbaar maake zoals zijne koninklijke
hoogheid me schoonmoeder die hopelijk wel leest maar voor de rest onbereikbaar is, het lijk
wel of ze van de aardkloot verdwenen is. Het zal toch niet waar zijn dat ze niks meer met me
te maake wil hebbe of zoiets. Het zal je maar gebeure mot ikkus weer op zoek naar een
nieuwe schoonmama met een hoop centjes tjaa waar vind je die nog hopelijk loop er ergens
nog een ongebruikte met garantie rond. Je kan me mailen op nieuwenoord@live.nl als je een
goed exemplaar weet graag met foto en een bankgarantie.

Vandaag weer genoeg ouwe meuk gezien en het lijkt wel of dit land overstroomt is met
bewaarspullen. We hebben weer een onwerkelijk verplaatsing gehad, ik en ook mijn
reisgenote proberen jullie uit te leggen wat we zien en meemaken. Als je door het woud hier
toert kan je eigenlijk niet uitleggen wat je ziet zo mooi zo schoon en soms zo stil. Je zou haast
een webcam op de camper zette als we de hele dag verbinding hadden tenminste. Dan konde
jullie live meekijke maar eigenlijk kunne we dat niet maake want dan staat de economie stil
want dan slaape jullie s’nachts niet meer. Nu ligge er soms al mense wakker van ons enne
ikkus wil me slechte naam toch wel een keer gezuiverd hebbe. Liefst deze vakantie nog want
ikkus is een stuk rustiger geworde merk ik en kan zelf geniete van een etenje bij de mexicaan
daarnet. Ikkus heb nu nog steeds een plofbuikie en hoop dat het pikante voedsel me
achterwerkie niet brand als ik efekens op de pot mot. We hebbe hier in de koets een klein
potje waar mijn achterwerkie percies oppast en als ikkus zegt percies dan is dat ook
uitgemeete. Nee Albertje gooit geen vochtige doekies meer in het potje zoals next jear in onze
najaarstripje toen most ikkus een hoop werk verichtte om et potje weer te kunne leege.
Tjaaaaa Albertje heeft zo wel zijn bezigheden, ikkus speel chauffeur, kok, wceeend,
windowcleaner, houseband, Psychiater, housecleaner, beddeopmaaker, shoppingezel en nog
een paar drukke baantjes.
Voor de rest geniet ikkus van mijn vakantie en mochtte jullie mij eens een dagie misse dan
ben ikkus uitgeteld op de bank in slaap gevalle en aan een welverdiend snurktraining
begonne.
Ikkus ga jullie graroete vanuit nee, vanaf een heerlijk plekkie langs een beweegende sloot met
opspringende visjes in mijn favoriete vakantieland bij de hier woonende kaantjes,
Albertje Kretiek Himself

Heimwee
zondag 1 juni 2008

Nee, niet ikkus heb heimwee maar een of ander blond schepsel die hier haar vakantie
doormaakt wel. Zij reist in de USA waar weet ik niet en eerlijk gezegt wil ikkus het ook niet
weten want in het kader help je medelanders ben ikkus er efekens niet. Affijn miss X zal ik ze
maar noemen om enige herkening te voorkomen, kwam aan op een vliegveld in de USA en
verbaasde zich erover dat het hier pas middag was, onk boem knal dan mot je wel heel erg b
zijn toch? Miss X kan hier ook geen eten vinden hier in dit volgens haar apeland en ze is
volgens haar al 5 kilo afgevalle. Ze hebben haar meegenome naar een supermarkt en ze kon
daar niet vinden wat ze zou lusten want het eten was hier totaal anders enne heimwee had ze
niet schreef ze. Denk nou niet dat ikkus dit zit te verzinne want het is echt waar ikkus heb het
zelf geleze op een ander forum.
Waarom vertel je dit ons dan Albertje hoor ikkus jullie al denken? Nou als inleiding van mijn
story of the week, voorbereiden is een halve vakantie mijn reisplanmootje heeft alles in de
puntje geregeld. Ik weet percies hoelaat we vertrekken uut Holland en hoelaat we aan de
andere kant zijn van de plas en tijdverschil is daarbij bij berekend. Ook kan ik via onze
website leze wat en waar ikkus ben tijdens de vakantie ik kijk ’s avonds vaak efekens om te
zien waar ik de andere avond mijn SRV wagen mag parkeren en of er wat te bikke is in de
buurt wat dat is ook belangrijk. Vaak kan ikkus dan ook leeze wat we gaan zien die dag dus
zo ook afgeloope zaterdag we gingen kijken naar een gat in de grond waar wat water in zou
staan.

Wist ikkus veel dat we eerst 21 mijl = ongeveer 34 km over een kronkelweg met aan de
weerskanten een sneeuwwal moste rije en na et zien van et gat weer diezelfde weg terug most
rije.
Albertje was die morgen opgestaand en na het wassen van de onderzijde een kort broekje
aangetrokken.

En dan zie je langs de weg die sneeuwwallen de kachel ging steeds hoger en hoger wij ook
trouwens want het was een behoorlijke klim voor de SRV fiets. Eerst nog bij zo’n
visitegebouw wat kaarten gehaald voor de mensen die geen internet hebbe of niet weet hoe ze
een berichie motte plaatse zodat we hier wete of ze nog bestaan, hé trouw kijkende nooit thuis
zijnde als wij belle schoonmoeder. Ja, jij krijgt een kaartje maar die is dan ook een beetje voor
je vriendje Frans. Toen we wat verder klomme zage we waarvoor onze vakantieplanmootje
hier efekens uut de waage wilde, wauw wat een gat en wat een water zo glad en het was daar
net zo stil in mijn beleving als bij de grand canyon zelf Mootje was stil (zeldzaamheid).

Na een bakie pleur in de zoveelste gift shop daalde we rustig af met op de achtergrond
zeemansliedjes uut Holland. Ja, Albertje houd van nederlandse versies als ikkus zo in de
vreemde rij is dat nou wat ze heimwee noemen? Als ik muziekmootje haar gang laat gaan heb
ik de hele dag hotemetote muziek aan met een ridel solo gitaar spel waar een aap kippevel van
zou krijge, terwijl ik dit schrijf heb ikkus Holland FM aan. We kunne hem ook via de radio
aanzette we hebbe nu een radio met een mp3 ingang vandaar dat we onze ZEN een soort ipod
waarin mijn meissie een hoop liedjes gepropt heeft om mij te behaage.
Gisteren had ikkus het wel gehad trouwens om nog een stukkie te schrijve want hier op TV
hebbe ze ook zo iets als klusse met kijkers alleen een stuk of 5 achter elkaar. Hier maake ze
een patio (terras)met een betonvloer waarop ze kleurpoeder strooien en met stempels een
tegelafdruk maake.
Tjaa ikkus mot wel bijhoude hoe ze alles maake hier wat mij trouwens wel opval is de zwakte
van de huize hier er word wat hout in modelgestapeld vast geniet een bietje isolatie ertusse
met wat leidingen platen ervoor weer wat nietjes erin een behangetje en aan de buitezijde een
sooort cementpoeder erop spuite zodat het een steene huis lijkt. Het verwonder mij dan ook
niets dat als er een storm of brand is er totaal niets meer over blijft dan een hoopie afval houd.
Nou mot ikkus van het Boze Oog nog efekens uitlegge waarom ikkus in de reactie dus
antispamwoorden alleen maar dames heeft staan. Gewoon omdat ikkus het leuk vind en als je
een keer een niet vrouwenaam (bruinebeer is geen vrouwe naam) tegenkom dan ben je één
van de weinige die dit woord mag gebruike hahahhaha.

(bij gebrek aan een foto van de moeder van Ingvild een replica uut mijn album ingevoegd)
Enne, die Ingvild is niet een Inge die gevild word maar een dame (klein) die van haar moeder
(#kie, Hekkie, Marjan) een scandinavische naam toe bedacht heeft gehad. En ze reageert als
mijn zussie tjaa dat krijg je ervan als je haar moeder oma, ma noemt en tijdens haar vakantie
je als haar zoon aanmeld op haar vakantieverslagboek.
Maar Albertje heeft een hoop zussie en geen broertjes, Trees mijn officele zussie, Bianca de
dochter van mijn oud collega Siempie, Ingvild de dochter van een oud vrouwtje uut Assen
Tjaa zo zijn er nog wel meer die ikkus hier nie wil noeme om etische reede.
Trouwens ikkus werd vanmorge wakker met aan de rechterzijde dicht oog zelfs in de spiegel
most ik efekens me ooglid optille om te zien hoe het eruut zag. Ikkus denk dat ik gestooke ben
door zo’n guppemug die mijn bloed wel wilde drinke of heeft het Boze Oog een klappie
uitgedeeld toen ik efekens aan haar bipsje zat vannacht echt het ging per ongeluk hoor mijn
handje wist efekens de weg niet zijn tomtom stond niet aan. Hé vanuut het bejaarderustoord
tusse de grote campers in een opwarmend zonnetje garoet ikkus jullie allemaal enne ik mis
jullie echt nie hoor want ikkus heb geen heimwee ikkus eet goed hier.
Voor de here een poot van die lelijke koningspoedel van de buren en voor de vrouwkes weer
een spontane warme hug van jullie eige (wijze) albertje Kretiek Himself

Vandaag KK gedaan
maandag 2 juni 2008

Hallo fans en zussies in het verre Nederland en de amerikaanse meelezers, Ja Albertje is in
zijn teller bijna bij de 10.000 bezoekers nog drie of vier dagen en het is zover wil degene bij
wie hij op 10.000 komt zich wel even melden graag. Zoals ik al eerder schreef werd ikkus
vanmorgen wakker met mijn rechteroog bijna dicht hij was opgezwolle en het oog voelde raar
aan. Na een grondige reconstructie ben ikkus van mening dat het Boze Oog mijn
rechterkleppie heeft dichtgemept in haar bewegelijke slaap waarvan ze zelf over schrijft. Tjaa
wat mot ikkus ermee aan, appart gaan slapen of erger uit haar buurt blijven zodat ze ’s nachts
niet al te naar droomt. Het is wat hoor om deze twee aardig brede maar bijzonder lieve
mensen in een 1,52 cm breed bed te zien legge. Als Mootje draait mot ikkus ook meedraaien
anders ben ik al mijn beddegoed kwijt en dat is geen pretje met de koude nachten hier. Nee,
met moppie op vakantie heeft ook zijn mindere kanten maar alles beter als alleen slaape. Ik
zal hier dan ook niet klagen hoor anders knalt ze me oogies weer dicht en dat kan ikkus niet
hebben met de grote veplaatsing van morgen.

Vanmorgen heb ikkus eens tijd voor me zelf genome en eens heerlijk in een cowboy bad
geweest percies op de goede temperatuur alleen miste ik er Petra van Deelen bij die had mij
beloofd om eens in de hotup te gaan met mij alleen, hier was er alle tijd en plaats voor maar ja
zij was in Holland denk ikkus. Maar dat maak ikkus bij thuiskomst wel eens goed dan sturen
we Peter haar boyfriend/aanstaande man gewoon om een boodschap.

Over boodschappen gesprooke we hebben vandaag KK gedaan. KK is voor mij Kaantjes
Kijke terwijl ze aan het shoppe zijn. Vaak zijn het vrouwen (nee ik discrimineer niet) die met
hun moeder of een tig kindere door zo’n grote winkel struine. Dan kijk ikkus altijd efekens in
hun karretje wat ze zo ongeveer gekocht hebbe.
Vaker kijk ikkus wat achter het karretje loopt en dan schrik ikkus regelmatig, vaak een
uitgezakte vrouw met een dun klein bloemetjes jurkie aan waarbij je kan lip leze BH kleur
kan zien en de verschillende tatoo’s mag bewonderen hebbe ze geen jurkie an dan mag ikkus
de navel plus de tatoo boven haar bilspleet bewondere. Of er loope dames rond waaraan ikkus
zelf geen kop en staart kan vinde zo ukly zijn die, eigenlijk een wonder dat het los mag loope
zonder halsband. Nou dames om jullie te pleziere kijk ikkus ook wel naar de bijpassende
housebands die continu de kindere in bedwang mot houwe en de dinge die hij et lekkerst vind
in de kar van zijn woman werpe. Dan loope die gays met te grote afgezakte broeke en met te
grote T shirts (ik kan ze in die maat nergens koope). Nee ikkus weet wel dat het niet overal zo
is en dat ikkus een bietje overdrijf. Maar dat mag de pret niet drukke ikkus heb vandaag weer
een lot of woman gezien die ikkus voor geen goud wil omruile met mijn eige Mepmootje.
Lieve meelezers op naar de 10.000 bezoekers dus vertel je vriend of vriendin efekens van
deze site zodat de teller op hol zal slaan deze week.
Ik mot jullie de garoete doen van mijn allerliefste Mootje (hopelijk mept ze nu niet vannacht)
en natuurlijk ook vanmezelf vanuut een zonnig plaatsje Bend in de state organon of zoiets.
Albertje Kretiek Himself
ps, morge kan ikkus misschien niet schrijve want dan ben ikkus bij Grote Teen een indiaan
die een gokhal heeft en ikkus wat vakantiegeld mot bijverdiene want Mootje heeft weer twee
broekies gekocht vandaag.

Kaantje & Jaantjes
dinsdag 3 juni 2008

Hallo daar zijn we weer één dag geen internet gehad omdat we op visite waren bij de jaantjes
je weet wel van de indi-jaantjes die hier een nederzetting hadden gehad van de cowboykaantjes. Om ze wat geld toe te stoppen beloofde ze regelmatig gok-kaantjes te stuure om hun
potje te vulle.
Wij hebben uut beleefdheid ook een bezoekje gebracht aan het jaantjes resevaat en natuurlijk
wat geld in de spaarpot gedaan. Het was eigenlijk een soort beleefdheids bezoek waarbij we
met great monkey een pijpje hebbe gerookt.

(dit plaatje lijkt op iemand waarvan ikkus de naam niet kan noeme anders slaat ze me
inelkaar als ik terug ben in Holland)
In het gokresevaat liepe een kudde oude doose rond met zuurstof flesse en rolators in alle
kleure ook liepe er mense los met draade uut hun blouse waarmee je ze na al te groot verlies
aan het stopcontact kon aansluite. Die met de zuurstofflesse waare te vinde in de hal waar
gerookt mog worde levensgevaarlijk roken en samengeperste zuurstof. Terwijl die jaantjes
een vredespijp vrijehal hadden aangebouwd. Nee, eerlijk ik heb wel eens verteld vorig jaar
geloof ik dat het me verwonderde dat er zoveel oud spul gedropt worden in zo´n gokhal. Deze
keer overtrof het van wat ik in Las vegas gezien heb ooit. Enne allemaal op witte sportschoen
en witte sportsokkies die ze ooit uit één of ander ontwikkelingsland billig hebben aangekocht.
Ja die chineese lache zich rot wat die hoefe geen schoene te maake met kleurstof.
Wat je daar ook veel zag (want inmiddels zijn we 4 uur rijden verder) mensen die eigenlijk
hun geld beter konde besteede aan kleere en een kapperbezoekje. Ze hebbe volgens mij geen
nagels om aan hun kontje te krabbe maar gokke dat doen ze. Daarbij niet alleen oude mensen

hoor ook mensen van jullie leeftijd en sommige tjaa weet ikkus niet zeker of die wel echies bij
elkaar hoorde want die zatte de hele tijd dat ikkus keek te friemelle aan elkaar.
Ook wij hebbe efekens wat dollars vergokt of te wel ikkus Mootje was haar eige kastje aan
het zoeke en dat bleef maar duure dus ikkus een efekens gekeeke was ze bleef stond ze aan
zo’n als gokkast verkleede ATM kast en maar winne riep ze alleen vond ze het raar dat hij
steeds om haar pincode vroeg. Dus heb ikkus haar met zachte hand van de kast gehaald en
haar meegenome naar zo’n buffet vreetschuur waar je na betaling je vol mag vreete met
allerlei lekkere dinge. Ikkus mocht omdat ik 50 jaar ben met korting aan tafel plaats neme
terwijl mijn 9 jaar jongere Mootje voor het eerst van haar leve met korting zat te bunkere. Ja
want eete ken mijn lieve schat ik word dan bij zo’n buffet moe van haar gewandel ikkus doe
het gewoomn anders ikkus stouwt mijn bordje zovol dat de serverster van de drankje vol in de
remme mot omdat ikkus vanachter het bord efekens niet kon zien.
Na het eete hebbe wij nog een paar bucks in het jaantjespotje gedaan en zijn daarna heerlijk
gaan slaape.
Vanmorge benne we heel vroeg opgestaan we hadde beide hoge nood en na het blaasje
geleegt te hebbe in ons SRV potje betijds gaan rijde. Ikkus heb jullie wel eens probeere uit te
legge hoe wij ons voele en wat we zien tijdens onze autorit. Dat en wat we hier zijn is met
geen pen te beschrijve dus type ikkus het maar efekens. De wegen hier zijn zo afwisselend en
bijzonder rustig het beeld dat we zien verandert per minuut en geen stukje is het zelfde. Zo nu
en dan passeren we kelien gehuchtjes waar de tijd stil heeft gestaan en vol staat van ja alweer
bijzonder veel ouwe meuk. Echt waar er staan hier auto’s aan de kant die ikkus best zo wille
oplaade om mee te neeme naar Holland. Enne regelmatig kom je hier een oud exemplaar
gewoon los tegen met aan het stuur een even oud exemplaar als chauffeur. Dan opeens uit het
niets schoot er een vogel over de weg terwijl er aan de andere zijde een grote kaantjestruck
aan kwam. Mootje wilde weete wat voor vogel het was en toen ikkus zij een dode vogel keek
ze me verbijsterd aan nee, eikel riep zie kwaad; wat voor een vogel rende daar de weg over.
Simpel moppie gewoon een roadrunner was mijn antwoord tjaa wie domme dinge vraagt. We
hebbe gistere trouwens ook een coyote gezien die de weg over rende die staan bekend als
gemene geniepige beeste en je mag ze doodrijde zegge de kaantjes want coyotes die magge ze
niet hier in kaantjes land.

Nu staan we op een kampong waar wij de eerste Hollanders zijn die ze hier ooit hebbe gehad
we werden met veel liefde en occcchhhhhhhhssssssss en acccccccchhhhhhs binnegehaald zo

erg dat is ze een hollandse pet heb gegeve. Ja het is mooi in Kaantjesland enne ikkus kan onze
gereede route aan een ieder aanbevele als je van een ander soort kaantjes houd tenminste.

ik ga geniete van mijn uitzicht over een brede rivier terwijl het een bietje motregent de
garoetjes enne tot de volgende ronde van jullie eige Albertje Kretiek Himself.

It’s A Dream
donderdag 5 juni 2008

Of te wel het is een droom, en vandaag ga ik er niets over schrijven, want waar we vandaag
reden was weer een droomroute. Maar dat vertelle we elke dag al en volgens mij geloven
jullie ons niet meer. Tjaa, waar mot ikkus het dan over hebbe, over me schoondochter die leuk
hier op mijn blog verteld dat ze komend weekend ons huuske gaat bevuile. Nee, toch? Ze is
trouwens van de kouwe kant en is nog niet door de ballotagecommissie goedgekeurd al kan
ikkus wel een goed woordje voor haar doen want eerst komt vaderdag en die geld ook voor
schonevaders en dan op 18 juni mijn verjaardag dus als mijn te krijge als ik thuiskom kado
van behoorlijk grote of waarde zij beslist een paar pluspunten erbij krijgt.

Dus Anne.G .A .Benning ikkus wacht met smart af wanneer je over de brug komt.

Ook mijn schoonmoeder geef ikkus bij deze een hint dat ikkus al weer een jaar ouder wordt
tjaa of ze dit leest is nog maar de vraag. Vanmorgen hebben we na lang aanhoude eindelijk
contact met haar gehad en vertelde dat ze de blog van haar lieftallige dochter las en die van
haar super lieftallige schoonzoon soms oversloeg omdat ikkus een andere taal schrijf als zij in
Made (brabant) kan verstaan. Lastig een schoonzoon die je niet verstaat maar aachhhh er is
best mee te leefe, zegt mijn moppie. Ja, het is wat met al die woorden met schoon ervoor.
Mij valt het trouwens op dat er veel vrouwen reageren op deze blog en dat doet mij goed komt
het dat ikkus altijd over en tegen vrouwen praat daarom noem ik nu enkele mannenamen die
ik zeker in mijn gedachte heb als ikkus niet aan jullie vrouwen denk tenminste.
Ik schrijf hier wat namen staat je naam erbij dan hoor je bij de gelukkige, ik schrijf elke naam
maar één keer op en sommige naame gelden voor meerder persoone dus: Jan, Piet, Rob, Peter,
Peet, Hans, Theo, Bartho, Bram, Marco, Willy, Ed, Henk, Ernst-Jan, Hans-Jurgen, Hanny,
Ton, Jeroen, Anton, Engelbert (we noeme hem meestal Stereo) en wie ikkus vergeete ben
jammer dan maar mocht je je kenbaar wille maake is het mij goed.
Vanmiddag efekens een warm truitje weeze koope hier in het dorpie bij een groote maate zaak
waar zowel Mootje als ikkus konde kieze uit ee ruime sortering kleding waarbij ikkus mot
vermelde dat ze hier kleere hadde die mij zelf te groot waare T-shirts tot maat 8 xl een
vergelijking ikkus draag ze van 4 xl en dan hou ikkus een beetje over om de waskunsten van
Mootje te compeseren wat krimpe doet het altijd zegt ze. Ja enne onze Mootje kan het weete
want zij is onze wasspecialist aan boord van de SRV waage.

Volgend jaar motte we wat inschikke hier in de SRV waage want dan gaan Hans en Grietje
(sorry Janny) mee naar de joe naait et steeds. Het zal vreemd zijn als ikkus ’s morgens wakker
wordt en gelijk koffie mot zette voor 4 persoone. Ze zalle hier ook lekker gewiegeld worde in
de SRV waage want als Albertje mot watere ’s nachts waggeld het hele huuske heen en weer.
Als ons Mootje mot lijkt het wel of ik op zee zit in een hevige storm want Mootje mot altijd
vertelle wat ze aan het doen is zodat ikkus wel wakker mot worde. Lieverd ik ga even plassen
zegt ze hardop, terwijl ik dan al heen en weer geschut wordt en dan niet van het lache hoor. Ik

zit nu op de pot zegt ze dan, ja en dan leg ikkus weer efekens rustig. Maar dan komt ze weer
terug in het bedje van 1.52 breed via het voeteinde waar ikkus net mijn edele voetjes had
neergelegd ploft naast me terwijl ikkus met traantjes in de oogies snikt van, dat heb ikkus
gemerkt schatje. Kenne jullie je nou voorstelle dat ikkus dan bijna niet meer slaapt en we
daarom steeds zo vroeg gaan rijde? Ja Hans en Grietje het zal wat worde met ons zo’n trip te
maake maar vergeet niet dat als we rustig zijn en niet snurke we best aardige lui zijn om 4
weeke mee op vakantie te gaan.
He beste mense ikkus ga efekens bankhange en mijn gedachte op nul zette want morge moet
ikkus weer een stukkie rijde om bij yogibeer te kome ongeveer 288 mijl = ongeveer 460 km
dus efekens trappe op et pendaaltje rechts en we benne er zo.
De groetjes van Albertje Kretiek Himself

Reclame
vrijdag 6 juni 2008

Omdat het hier vaak koud en nat is zit ikkus s’avonds vaak naar de kaantje tv te kijke via mijn
kabeltje. En net als in Holland komt er vaak reclame langs waar ik dan trouw wegzapacties
onderneem om zo weinig mogelijk inlegkruisje en waspoeders te zien. Hier in kaantjes land
kijk ikkus wel naar de reclame enne dan komt er van de twintig reclames er 10 voor voedsel
en drank en 5 voor de beste auto’s en de overige voor verzekeringen. Enne als je die reclames
mot geloofe eet je beter en lekkerder bij friet van Piet dan bij een bal van Jan. Bij Lobster
hebbe ze de beste garnalen en bij Sonic zelf een happy ouwer. Ja je leert een hoop kaantjes
gewoontes als je maar tv kijk. Ook langs de weege staan grote borden schreeuwerig hun waar
aan te prijze, dat die kaantjes nog weete wat ze zalle eete is mij een raadsel.

Vandaag hebbe we de drie lady’s die met een camper op pad zijn ontmoet in Yellestone de
dames die allemaal 50 jaar worden dit jaar en al superlang vriendinnen zijn hebbe deze reis
zonder hun housebands gepland. Ingrid één van die lady’s kenne wij al wat jaartjes en haar
lieftallige echtgenoot COR zit nu thuis verdrietig te kijke, hij had zo graag meegewild maar ja
om met drie ouwdere vrouwe rond te trekke was te zwaar voor hem, zei de dokter. Nu is mij
de eer om met vier vrouwe een paar daage op te trekke eene Cor maak je maar geen zorge ik
knuffel haar net zo lekker zoals jij het doet, eigenlijk lekkerder zegt Ingrid maar dat mocht
ikkus hier niet schrijve. We hebbe vanavond heerlijk gegeten en zijn daarna naar een rodeo
geweest. Ikkus ga de dames zo efekens toe dekke want morgen gaan we het park in en dan
motte ze uitgerust zijn tjaa Albertje heeft het zwaar met z’n harempie.

Ook most ik onder dwang me allerliefste nichie nog feliciflapstaarte dus bij deze Stacy niet
meer zeure of je ook eens genoemd wordt. Ikkus heb trouwens dacht ik maar twee allerliefste
nichies dus Stacy ook Kelly hoort in mijn plakboekie.

He mama #kie maak je maar geen zorge om mij hoor alles gaat goed met mij althans ik heb
het nu wel zwaar hoor drie vrouwe extra te onderhouwe. Maar mama #kie je weet als ik
ergens voor ga ben ikkus er ook. Wil je trouwens tege me zussie zegge dat ikkus haar
eruuuuuug mis en me zwager Rob ook maar die heeft geen tijd om eens te leeze hoe ik me
daage door mot kome hier. Maar na et feesie van aanstaande zaterdag zal hij wel meer tijd
krijge om jullie mee uit eten te neeme en zal hij bij groote uitzondering de rekening ook zelf
betaale.

En Jasmino hebben we er een doctorandus bij na de examen van gisteren??? Of was je zo
zenuwachtig dat je mijn naam op et formuliertje gezet heb en ikkus nu zonder te leere ook
eens afgestudeerd ben. Tjaa ikkus heb et druk met het bijhoude van jullie geschrijf maar dat
doe ikkus met plezier hoor. Wie oooo wie is nummer 10.000 ik ben zo benieuwd wie dat zal
zijn dus meld het efekens als jij het ben.
He ik ga mijn harem op bed gooie dus Hans en Grietje ikkus schrijf morge wel verder hoe et
is om met een overdektte bromfiets door kaantjesland te trekken.

Garoetjes vanuut Yogibere park in de joe The Beppie’s
zaterdag 7 juni 2008

Lang, ja erug lang geleden had ikkus wel eens het idee dat het eenvoudig zou zijn om meerder
vrouwe te kunne pleziere en dat was me eigenlijk nog nooit gelukt. Tot vandaag, ikkus ben
met de 4 beppie’s op pad geweest door Yogibere park hier in Yellostone. Ik had een vreemde
droom voordat we weggingen dat ikkus erug onder dwang zou staan van de 4 beppie’s. Maar
door mijn gedeege inzet en het op het juiste moment de juiste antwoorde te geefe viel het me
niet teege. Als ze wat te druk waare zette ikkus de kachel wat omhoog en als ze zaate te
knikkebolle dee ikkus het vrieskassie weer aan. Maar de dames waren moeilijk van hun stuk
te krijgen en zaate de hele tijd met oooooo en aaaa’s op de achterbank te geniete. We hadde
erug slecht weer en veel sneeuwval zo erug zelfs dat we bang waare om het park te moete
rijde om weer bij onze woonwagens te koome en dan spreek je gelijk over een mijl of
tweehonderd. Op de weg slipte er veele en raakte dan steene of gleede van de road af. Ikkus
reed meet de 4X4 huppelend door de dikke sneeuwlaag. Als je me niet wil geloofe kijk dan
efekens de foto’s. Het weer gaf ons wel de geleege heid om veel diere te aanschouwe van die
buffelo’s en herte en zelf wolve tjaa het was me het feesie wel hoor. Ook luste de beppie’s
wel een lunchie tussen de middag dus Albertje hoefde niet te verhongere want ze waare alle
niet op dieet.
Dus Cor ( de vechtgenote van één van de beppie’s) ikkus heb het kei druk gehad met de
beppie’s maar daar heb ikkus al veel voor terug gehad. Lekkere dropstengels, lieve woordjes
en over de knuffels mag ikkus weer niet praate van jou Beppie. Het is me wel opgevalle dat ze
de verkeerde haarkleur heeft, een brunette die tpyevoute op haar laptop met typex weg
probeert te haale.
Morgen zaterdag dus gaan ze me verlaate want vrijdag motte ze weer thuis zijn de 3 beppie’s
ikkus is blij dat mijn beppie nog met me verder wil.
Hans en Grietje ikkus zou jullie nog wat haake en ooge vertelle over de camperervaringen om
jullie alvast hard te maake voor volgend jaar als je met ons op pad gaat door de joe naait et
steeds. Als jullie de foto’s bekijke krijge jullie dan geen zin om de route aan te passe en hier
in yogibere park eens rond te toere tusse de buffels en ander gespuis dat hier vrij rondloopt.
Verder mot ikkus me elke dag douche en als et hokkie van de campong dichtbij is mot ikkus
me daar baddere ook als et regent zoals vanmorge dus je wet wat je toen staat Hanske same
met ikkus naar de badderhokkes tjaa het camper leefe gaat niet over rooze.
Beste lezers van dit gewauwel ikkus mot weer stope want de Beppie’s zijn weer terug om een
bakkie te drinke en lekker te beppe dus de garoetjes en tot morge en vergeet niet om de foto’s
te kijke je kan ze vinde door aan de rechterkant ergens in het menu te klike op foto’s.
Garoetjes uut west yellostone van Albertje Kretiek Himself en de 4 beppie’s

Komische knijne
zondag 8 juni 2008

Allereerst hebbe we vanmorge de Beppie’s uitgezwaait nadat ikkus efekens de mannelijke
hulp gegeefe had om de waterslang los te koppele deze hadde ze extra stevig vastgedraaid met
het idee Albertje de sneeuw in te roepe om te helpe. Nadat ze de spulle hadde opgeruimd en
mij hadde gekuffeld en wegreden mocht ikkus wat foto’s maake van hun wegrijde. Na enige
foto’s zag ik op et schermpie van het toestel dat hun trapetje van de hut op wiele niet naar

binne was geklapt. Ikkus roepe en fluite en zwaaie maar de beppie’s gingen weg en bleefe ook
weg. Dus Albertje op zijn sportschoentjes naar onze hut gerend en hijgend aan mootje
gevraagd om de Beppie’s effe te belle om hun te vertelle dat et trapppie nog buite de hut hing.
Tjaa vrouwe kunne ook wel eens wat vergeete hoor maar die brunette van Cor die wint het
vandaag.
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