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Tullepetaone,
leutige mènse,

Ier is nummerke
20 van òòns
nuuwsbrief.
W'emme ne
nuuwst siestéém vur d'n nuuwsbrief, dus meschient is 'r mee 't
omzette van de abbenee-adderesse wa verkeerd gegaon, en
zou 't kunne dadde dees nuuwsbrief vur 't eerst krijt, terwijl de
da nie wult, of dadde dees nuuwsbrief dubbel krijt (op
verschillende iemeel-adderesse): Ekskuuses vur 't ongemak, en
laot 't effekes wete as 'tr wa mies is gegaon.

Vedders zal dees nuuwsbrief vurtaon in dees mooie leejout
verschijne, in de plek van platte tekst. Da waar op verzoek van
veul abbenees. 

De kienderliekes kunde nou vinde in
De pralle en brakke rubriek van
Ome Driek.
Edde gij nog tekste van kienderliekes
die nog nie op d'n saait staon, dan
kunde die aon 'm dur meele:
driek@tullepetaon.net.

In de rubriek kunde nou ok 'ne nuuwe
verzie van Krabbekeile viende, en
twee nuuwe onlaain-spellekes. 

Wulde gère advertéére op d'n saait dan kan da!
Gère zellefs, waant zo'n saait onder'ouwe kost duite!
Ge kun 'ne bennerke (loate) plaotse die geregeld op paogina's
van d'n saait verschijnt, en adde zellef gin saait 'et, dan kunne
wij vur jou 'ne advertèènsiepaoginao maoke.
Stuur 'n meeltje naor ketakt@tullepetaon.net om te vraoge naor
de mogeluk'eje, of kek op d'n saait vur meer informaosie. 

Nuuw bij Sjaok d'n Vraogbaok:
Wa kunde doen adde stienkt?
Waorom motte zoveul piese?

Zitte gij nog mee 'ne karrenevalsvraogstuk,
vraog 't aon Sjaok.
Stuur 'n meeltje naor sjaok@tullepetaon.net.

Da kan tot 16 febroewaorie 2007. Daornao
vanaf aswoensdag, 't ééle jaor dur! 

Adde gère fotookes wult zien van 't
Liekesfestival en van d'n installaosie van 't
nuuwe narreke, dan kunde op neffestaond
plaotje klikke. Ge kom dan op d'n saait van
de Stiechtieng.

Kunde niks zien?
Klik dan ierzo om 'ne PDF-versie te dawnlooje!

Op dees moment zijn de vollegende paoginaos
en stukke op òòns saait in onder'oud:

Alle liekes
Sjaok d'n Vraogbaok
Maauw'oekske
Tullepetaoneblog

# -/+ tietul artiest

1 1 Hoera, ik ben troetelschijf Ria Valk

2 2 Klein konijntje Peter De Worteltjes van 
Oranje

3 3 Arregat Harm-Jan Tuin

4 4 Daar heb je haar weer Sylvia de Leur

5 5 Geen boter op m'n hoofd maar 
margarine

Bennie Tuis

6 6 Uche uche uche Vader Abraham

7 7 Olleke bolleke Vader Abraham

8 8 Marietje Hydra

9 9 Ben je niet tevreden met je eigen 
kop

Corrie van Gorp

10 10 Wij zijn de vuilnisman André van Duin

Dees top 10 wor uitgezonde op TullepetaoneRaodio,
en zal ok as PodCast verschijne.
Adde nog plaotjes wult ondraoge vur dees top 10,
dan kunde 'ne meeltje sture naor
raodio@tullepetaon.net, of effekes op d'n saait kijke.

Koeleur Lokaol
2006 staot
elemaol onlaain.
We'mme 't geluid
aongepast (net
aas bij de paoginao's van de Tullepetaonse liekes).
Ge'et nou gin Rielpleejer mir nòòdeg. Adde Flash op
oew kompjoeterke et staon, dan is da genoeg.

Afspeule gaot nou mee j'één druk op d'n knop. En
stoppe gaod'ok zo.

NUUW LIEKE AL ONLAAIN



't Nuuwe lieke, 't Bleft kunst van DaWuldeNieWete
staot al onlaain!
't Is nie d'n versie die op 't ceedeeke komt, mar 'n 'ne
deemo... 

Adde dees nuuwsbrief nie mir wult ontvange, dan notte effekes 'n iemeel sture naor nuuwsbrief@tullepetaon.net.
Ouwe nuuwsbrieve kunde ok op d'n saait leze. Vur snel nuuws kunde oe eige ok abbenere op d'n RSS-fieds!


