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Tullepetaone, leutige mèènse!

't Is wir zowijd: bijna 11-11!

Zoas ge eb kunne zien gaon we dees sezoen van start mee 'n
ge'éél vernuuwde saait.
Ij is gròòtedééls klaor, soms motte me nog wa doen aon d'n
finisjing tutsj.

We'mme'n nou ok 'n nuuwe maskotte in 't logo: 'n
Tullepetaontje. Dees vervangt dus d'n ouwe kloek, die siens
2003 òòns maskotte waar. Die ouwe kloek zal nog wel d'n
oofdrol speule in 't spelleke Krabbekeile.

Aonstaonde woensdag gaon me dus om 20.11 uur van start in
d'Eraoto. 't Liekesfestival zal dan begiene, en om 23.11 uur zal 't
nuuwe drietal zich aon 't Tullepetaonse pebliek presetéére.
Mee 'ne nuuwe priens dus!

Sevast veul leut, en tot binnekort.

Oudoe en bedaankt,
Webboer Kobus.

Advertéére'n op d'n saait

Tijes d'n karreneval werd d'n saait bezocht dur
zo'n 15.000 unieke bezoekers.
Adde 'n advertensie op d'n saait laot plaòtse, lòònt da dus zeker
de moeite!

Adverteerders van vòòrig sezoen: 't Jaor is bijna afgelòòpe, dus let 'r op om oew
advertèènsie te laote verlenge of te veraandere!

Kwakkelkraant

De Kwakkelkraant komt dees seizoen 'n week
vroeger dan vorig jaor, dus de kemissie
Kwakkelkraant is nou al druk bezig mee de
vurbereidiengen vor d'n uitgifte van De
Kwakkelkraant en de Kwekkel.

De kemissie vraogt aon iederéén die 'n leutig
veraol, of iets intressaants te vertelle'n et 'ne
tekst te schrijve en in te zende vor uiterluk
zondag 29 novembur 2009.

Op zaturdag 23 janoewaorie 2010 wor vor de zesde keer de

Kwakkelkraant uis-aon-uis in éél Tullepetaonestad verspreid dur
'n gròòte groep Tullepetaone. Iervor zijn 300 vrijwilligers nòòdig!

Wulde ook (wir) ellepe? Schrijf oe eige'n in!

Adde nog wa'd informaosie wult, of adde oe'w eige'n in wult
schrijve, kekt dan effekes op d'n saait van d'n SCR:
www.tullepetaonsnieuws.nl.

Wulde gij gaauw op d'òògte zijn
van 't leste saaitnuuws, en 'n
bietje meemaauwe?
W'emme nou 'n akkount op Twitter, waor ge alle ontwikkelinge
aongaonde d'n saait in de gaote kan ouwe.

Raodio Tullepetaonestad

Doede mee aon 't liekesfestival, en wulde gij
mee oew lieke'n op Raodio Tullepetaonestad?

Da kan! Stuur dan oew demooke'n op via
iemeel naor raodio@tullepetaon.net, en wij
zulle jullie lieke'n op òòns raodio draaie, in 't
progamma "Oòr ze zeule".

Natuurluk pas nao 11-11, en we zulle de
liekes vur die daotum aon niemand laote'n
òòre.

Overiges is d'n raodio éélemaol vernuuwd: D'r is 'n nuuwe
raodiopleejer, d'n verzoekelijst is uitgebreid, en d'r zijn wa
nuuwe progamma's!

D'n Tullepetaone Wap
D'n Tullepetaone Saait vor op oew mobieltje...
Gaauw nuuws en informaosie opzoeke via
oew mobieltje via WAP!
Dus wap mar gaauw naor
http://www.tullepetaon.net/wap

Archief

Me zijn nog druk mee 't
overnuuwt inrichte van òòns
archief.
't Begien al op te schiete, mar
we zijn nog nie éélemaol
zowijd.

Dus adde nou in òòns archief kekt, kan 't gebeure da sommege
paoginas nie te viende zijn, of da d'n leejout d'r 'n bietje aorig
uitziet.

Dèènkend aon Roosendaol
zien'k leutige mèènse
lachend dur de Meulenstraot gaon.
Rije mee éél mooie waoges
op zaoturdag laangst de Tullepetaone gaon.

Coentjes

Adde dees nuuwsbrief nie méér wult ontvange, dan motte effekes 'n iemeel sture naor nuuwsbrief@tullepetaon.net.


