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Tullepetaone!

Ier is wir 'ne nuuwe nuuwsbrief.

* RAODIO *
D'n  surrever  van  d'n  raodio  kon   mar   'ne  beperkt  aontal luisteraors 
aon,  waordur  'ne  oop  mense  de  raodio  nie konde ontvange.  Wemme  't een 
en aander  veraanderd,  en nou kunne d'r meerdere   mense   te  gelijk luistere. 
't  Eb   nog   wel  wa kienderziektes, mar as 't goed is is da biennekort 
opgelost. Adde gin verbindieng kan krijge,  laot da oons dan  effekes wete! 
Dagge bedaankt zijt dawitte.

* DA WULDE NIE WETE *
D'r zijn nou fotookes onlaain van de ceedeepresetaosie  van de Da Wulde Nie Wete 
ceedee,  genaomd Da Hulde Nie Wete.  Binnekort ok bewegende beelde!

* DE SNOR VAN SJAMPETTER JOOST *
Sjampetter Joost eb  gin snor  mir.  In de rubrief van  Ome Driek kunde daor wa 
aon doen!

* SJAOK D'N VRAOGBAOK *
Sjaok krijg nog wel 's dezellufde vraoge.  Nou eet 'ie ne paogina gemaokt mee 
veulgestelde vraoge en updeets...

* RECEPTE *
De zus van een van de redaksieleeje  et nou 'ne  lekker recept op oons saait 
gezet om ne goeie  boojem te legge mee  't karreneval. We zijn nog mee eur in 
overleg vur meer recepte!

* PRIENSESWAREEMATINEE *
D'r zijn kaorte gesinjaleerd op martplaots.nl, aongebooje dur 'ne krab! Kik bij 
Sjaok d'n Vraogbaok.

* VERZOEKPLAOTE *
Vur Tullepetaoneraodio kunde verzoekplaote aonvraoge.  En da zijn
ok plaotjes van boove de sloot!  Waant ge kent ze wel, en stiekum
zijn ze  wel leutig.  Kik  mar 's  gaauw,  en klik oew favveriete
nummerkes aon.

Tot de vollegende keer,
oudoe en bedaankt!
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