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U leest op dit moment de Kerst Forti. Dat houdt  

in dat 2014 er (bijna) op zit.Nog maar 1,5 maand  

geleden schreef ik een stukje voor de vorige Forti.  

Vlak na elkaar 2 Forti’s, maar we kunnen helemaal  

niet zonder de Kerst Forti. Dat is traditie, dus die  

houden we er in.  

Na het vorige artikel zijn we twee keer op pad  

geweest met De Gepeperde Noten. Allereerst  

de intocht. Zeer vroeg op pad om in vol ornaat om 09:00 uur op volle zee te gaan. 

Deze keer hadden we er op de boot rekening mee gehouden: niet op het bovenste 

dek, vlak naast de toeter (wat blaast dat ding knoerthard, dus luid). Rommel de 

Bommel (de muzikale pieten van de Federatieband) waren deze keer de pineut. Op 

de boot hebben we wel een regenponcho aan gehad. Toen we op de wagen 

klommen hebben we die maar uit/af gedaan. Op dat moment leek het redelijk droog. 

Helaas was dat gedurende de hele toch niet altijd het geval, met als gevolg dat we 

tot op het hemd nat waren. Maar ondanks deze nattigheid was de sfeer goed. En 

veel publiek. 

Het tweede optreden was voor de personeelsvereniging van het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gezellig druk en we hebben het daar prima 

naar ons zin gehad. Wel een verschrikkelijk doolhof daar. Sommige pieten van de 

organisatie mochten wat enthousiaster, maar ze waren zeer blij met ons. Wellicht 

volgend jaar weer, maar dan in het nieuwe gebouw van het Ministerie. 

Volgend jaar gaan wij de Prettige Kerstband weer leven in blazen. Op dit moment 

zijn de voorbereidingen al bezig voor een hele nieuwe outfit voor de kerst. Echt weer 

FF AnderZ. Maar meer vertellen we er nog niet over. 

Maar wat gaat 2015 ons nog meer brengen? Allereerst de grootste teleurstelling voor 

ons publiek: het wordt in 2015 nog geen theatershow. Wanneer dan wel? Er broeit 

wat. Ook hier kunnen we nog niet te veel over vertellen. 

Nieuwe muziek, dat is een ding wat zeker is. En uiteraard willen we daar ook weer 

wat leuks op gaan doen. In ieder geval genoeg nieuwigheid om één van de 

optredens te bezoeken. En dat is toch altijd leuk! 

We willen in 2015 ook weer een dweilfestival bezoeken. Dit zal waarschijnlijk geen 

Poeldijk gaan worden. Wellicht aan de andere kant van Den Haag, maar we willen er 

niet te ver voor weg. 

En wie weet kunnen we eens wat andere bijzondere optredens “scoren”, want daar 

doen we het natuurlijk voor. Veel (potentiële) opdrachtgevers lijken nog wat last te 

hebben van de crisis. 

 



 

 

 

 

 

 

 

In de Kerst Forti van 2013 schreef ik dat we meer wilden doen met Social Media. 

Facebook is inmiddels niet meer weg te denken uit het leven van vele mensen. Ook 

bij FF AnderZ lijkt de snellere communicatie steeds meer naar Facebook te gaan. De 

website (www.ffanderz.nl) is steeds statischer. De agenda, nieuwsberichten en 

uiteraard foto’s van optredens. Maar de korte berichten komen steeds vaker op 

Facebook en Twitter. En zo hoort het tegenwoordig ook. Zie de website als het 

visitekaartje voor (potentiële) opdrachtgevers en de Social Media meer het gezicht 

naar publiek en aanhang. De pakkans is zo ook veel groter. 

Onlangs hebben we 2 workshops gevolgd, georganiseerd door de Openbare 

Bibliotheek met bemiddeling van de Haagse Federatie van Muziekgezelschappen. 

Eén workshop over Social Media en één workshop over Webdesign. Leuk om te 

horen dat wij het helemaal niet slecht doen. De website ziet er goed uit en we 

hebben een duidelijk beeld over hoe we de zaken het beste aan kunnen pakken. 

Kleine tips ter verbetering, maar vooral ook een voorbeeld voor anderen. Dat geeft 

ons een goed gevoel. En uiteraard proberen die positieve insteek in 2015 nog verder 

door te zetten. 

2015. We hebben er verschrikkelijk veel zin in. We gaan weer lekker aan de slag met 

waar we goed in zijn: (muzikaal) plezier maken. En we gaan er van uit dat het 

publiek daar weer lekker van mee kan genieten. 

Eerst de kerstdagen, die dit jaar gelukkig zeer gunstig vallen. Vlak voor het weekend 

en geen last met de repetities. Het wordt lekker eten, drinken en gezellig zijn. 

En dan de jaarwisseling. Beperkt vuurwerk (en niet vanuit je hand), denk vooral aan 

die arme huisdieren (die meestal geen last hebben van de muziek), ook weer lekker 

eten en drinken, en een fantastisch nieuwjaar. 

We hopen iedereen weer in goede gezondheid tegen te komen, bij voorkeur bij één 

(of alle) van de evenementen van en met FF AnderZ. 

En dat geldt natuurlijk ook voor de leden. We zijn een hechte FF-familie en dat zullen 

we heel lang blijven. Voor hen die het dit jaar wat zwaarder hebben gehad door 

gezondheidsproblemen of verlies: ik zie daar een zonnetje schijnen in 2015. Het 

wordt allemaal nog beter en we doen het met z’n allen. 

Tenslotte nog eens in het kort: Prettige kerstdagen  

en een FFantaztisch 2015. 

 

Patrick 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Van de FFoorzitter….. 

Dag 2014 

Tja, en toen was het jaar 2014 alweer bijna voorbij. 

Met recht kan ik spreken van een veelbewogen jaar. De  

Nieuwjaarsborrel bij Joop en Jacky zullen   we niet gauw  

vergeten….   

Gelukkig hadden we snel hierna een uitermate inspirerende en succesvolle clinic:  

Frank Vermast voor de blazers en Dirkjan van Groningen voor het slagwerk. 

En  ook het donateurs/vrienden/bekenden/belangstellenden concert waarbij we 11 

jubilarissen in het zonnetje zetten was iets wat we niet snel zullen vergeten. (Op die 

mooie zonnige najaarsdag in september). 

Tussendoor de diverse optredens met FF AnderZ, waarbij we met name, tijdens het 

Haags Muziek Festival , hebben laten zien dat FF AnderZ echt weer FF AnderZ  is, 

en nooit stil zit! 

Tijdens de optredens met De Gepeperde Noten hebben we bewezen de leukste   

Pietenband van Spanje te zijn!!! 

Muzikaal hebben we zeker ook niet stilgezeten. Tijdens 2 productieve 

studieweekenden, hebben    we de basis weten te leggen,  aan twee nieuwe 

uitdagende nummers. 

 

Hallo 2015 

Wat 2015 ons brengt? In ieder geval weer een hoop  

plezier in het gezamenlijk muziek maken, en het  

publiek verrassen met onze optredens. Daarnaast  

zullen we, als alles goed gaat, van start gaan met  

een vernieuwde Prettige Kerstband.  Waarbij we  

deze zullen voor voorzien van ons FF AnderZ gevoel!! 

 

Mede namens rest van het bestuur wens ik U f 

ijne feestdagen, en een gezond, gelukkig en  

liefdevol 2015 toe. 

 

Arie Feijnenbuik. 

 



 

 

 

 

 

Naam? Dirk van der Geest. 

Leeftijd? 65 jaar 

Waar geboren? Den Haag 

Vriendin? Nee maar wel een vrouw  

Marianne 

Kinderen? De meeste van jullie kennen Mieke (36). Heeft  

jarenlang, in de Fortissimo tijd, bij ons snare gespeeld. 

En Menno (32). Hij begon bij ons op snare,daarna  

verder op tenor en later alleen instructie. Nu schrijft hij  

op verzoek nog slagwerk partijen bij nieuwe nummers. 

 

Opleiding/school? Kleuterschool (voor mij de beste opleiding, de  

opgedane kennis gebruik ik nog dagelijks). 

De lagere school natuurlijk. 

LTS , metaal bewerken, hout bewerken en verven.  

( heb ik ook nog altijd profijt van ) 

UTS , grof- en fijnmetaal bewerken. ( ook deze kennis 

gebruik ik nog vaak ) 

HTS , chemische techniek, een opstap naar het  

ingenieurs bureau waar ik later ben gaan werken. 

 

Beroep? Fulltime pensioen trekker en daarnaast deeltijd werk in  

mijn oude vak. 

Vertel hier iets over 

 

Over het eerste deel is weinig te vertellen; Geld krijgen 

zonder er iets voor te doen. 

Als deeltijd werk ben ik nog steeds instrumentatie  

ingenieur bij mijn oude bedrijf dat ondertussen al een  

aantal keer van naam is veranderd. Het heet nu CB&I 

(Chicago, Bridge and Iron). Via meet en regel  

instrumenten ervoor zorgen dat een deel van een 

chemische fabriek of olie raffinaderij goed werkt. 

 

Hoe lang lid van de band? Ondertussen 30 jaar 

Hoe ben je bij de band  

gekomen? 

 

Ik vond muziek altijd al leuk en toen Forissimo door  

de wijk liep was ik verkocht en heb me aangemeld als 
leerling. 

 



 

 

 

Wat doe je, of heb je al 
eens  

gedaan bij FF Anderz? 

 

Ik ben begonnen als tamboer op trommel (later werd dit 
snare genoemd) maar moest na 10 jaar nood- 

gedwongen stoppen. 

Later kwam ik terug als algemeen bestuurslid, ging  

op een gegeven moment cymbals spelen en daarna 
bassdrum.  

Tegelijkertijd ben ik ook nog slagwerk instructeur voor  

de jeugd geweest. 

  

Heb je voor FF Anderz al 
aan muziek gedaan? 

Vóór FF-Anderz heb ik wat gitaar gespeeld met mijn  

zus en een vriend, zomaar voor de lol. Maar tussendoor  

ben ik drummer geweest in een bandje. 

Vertel er iets over Het bandje bestond uit broers, een zwager en ik. We 
hebben in de 13 jaar van ons bestaan altijd met veel  

succes opgetreden op bruiloften en personeel feestjes. 

  

Favoriete nummer Somebody to love van Queen 

 

Welk nummer vind je niet 
leuk? 

Flappie van Youp van het Hek 

 

Wat voor nummer zou je 
graag eens spelen? 

 

Dat is een drumsolo van The Shadows, Little B.  

Wat vind je de leukste 
optredens? 

 

Die met veel en  

enthousiast publiek. 

Wat zou je graag eens bij 
FF Anderz willen doen? 

 

Eigenlijk niets anders  

als wat ik nu doe. 

Hoe vind je het beleid van 
het bestuur? 
Goed/redelijk/slecht 

 

Goed natuurlijk, ik zit er  

zelf in en kan uiteraard  

niets anders zeggen. 

 



 

 

 

 

 

 

Wat eet je het liefst? Als avondeten spinazie met een gekookt ei en vlees 
(vrouwlief griezelt van spinazie en neemt dan iets anders) 
maar als tussendoortjes pure chocolade en pinda’s. 

 

Wat is het smerigste  wat je 
ooit gegeten hebt? 

Dat is Chili Con Carne wat ik kreeg toen ik in het  

ziekenhuis lag. 

 

Wat drink je het liefst? Overdag koffie, af en toe eens thee. ’s Avonds drink ik  

Spa-rood maar ik vind Cola (geen light) ook wel lekker  

en bij tijd en wijle gaat er een likeurtje ook wel in. 

 

Wanneer was je voor het 
laatst dronken? 

Geloof het of niet maar ik ben nog nooit dronken  

geweest, zelfs niet aangeschoten. 

 

Wat is je favoriete dier? Dat is een hond maar die kan ik helaas niet meer  

hebben, een te grote handenbinder. Dan de kat, daar  

heb ik er twee van. Zeer zeker ook een paard maar  

daar zijn mijn tuin en portomonee te klein voor. 

 

Waar ga je heen, bij 
voorkeur, op vakantie? 

 

Engeland, Schotland en Amerika 

Waarom? De prachtige natuur en tradities van Engeland en  

Schotland en de vrienden die er wonen. 

De wijdsheid en prachtige natuur van Amerika en de 
vrienden die er wonen. 

 

Favoriete muziek? 

 

Jaren 60 en 70 muziek: The Shadows, Queen,  

The Eagles enzovoort maar zeer zeker ook marching  

en drumcorps muziek. 

 

Welk nummer (niet van de 
band) kun je niet meer 
horen? 

 

Het al eerder genoemde Flappie van Youp van het Hek 

Wat vind je het leukste tv 
programma? 

 

Eigenlijk alle  

programma’s waar  

humor in zit. 
 



 

 

 

Wat lees je? Technische documenten op mijn werk en thuis  

de krant, enkele artikelen uit de Libelle en een heleboel  

post en reclame. 

 

Wat lees je op toilet? De verjaardags kalender.  

 

Heb je andere hobby’s 
buiten de band? 

 

Nee ! 

Hoe ontspan jij je in je vrije 
tijd? 

Krantje lezen, tijdschriften lezen, wat klussen, stukjes  

fietsen (bij goed weer natuurlijk), beetje TV kijken.  

Leuke stadjes bezoeken en lekker uit eten gaan. 

 

Wat doe je als je een ton 
wint? 

Als het een harington is geef ik hem gelijk weg.  

Als het een geldbedrag is gebruik ik een deel voor  

mezelf en een deel voor familieleden die het echt nodig 
hebben. 

 

Wat voor kleding draag je 
het liefst? 

Lekker zittende kleding. Ik hoef niet zo nodig meer  

strak in het pak. 

 

Favoriete jaargetijde? Zomer. Langer licht, vrolijker mensen enzovoort. 

Waar kunnen ze je ’s 
nachts voor wakker 
maken? 

 

Wanneer er echt Iets belangrijks is wat ik moet weten  

of waarbij mijn hulp nodig is. Maak me alstjeblieft niet 
wakker voor een portie saté ook al is die heel erg lekker. 

Hoe laat gaat de wekker? Hij gaat alleen af, om 06:15, op de dagen dat ik moet 
werken. 

 

Wat doe je het eerst als je     
’s morgens opstaat? 

 

Mijn voeten op de grond zetten. 

Wat is de laatste film die je 
hebt gezien (niet op tv)? 

Weet ik niet, ik ben al heel lang niet naar een film  

geweest. Ik kan me er wel een herinneren uit mijn  

jeugd. Het was een western, geen idee waar die over  

ging maar er kwam twee seconden een blote vrouw  

in voor, ha ha 

 

Welke beroemde persoon 
zou je wel eens willen 
ontmoeten en waarom? 

 

Geen enkel.  

 



 

 

 

 

 

 

Wat is je het meest 
dierbaar? 

Mijn gezondheid, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn 
kleinkinderen, mijn huisdieren, mijn familie, mijn  

vrienden en tenslotte; FF-Anderz. 

 

Waar heb je een hekel 
aan? 

Oneerlijkheid, discriminatie, liegen, bedriegen.  

Voortrekken en meer 

 

Wat zijn je 
toekomstplannen? 

Gezond en gelukkig oud worden in harmonie met al  

mijn dierbaren waarbij verhuizen naar een andere stad  

tot de mogelijkheden behoort. 

 

Heb je tips of een goede 
raad of heb je iets op je 
hart, wat je kwijt wil? 

Blijf altijd positief ook al gaat het niet altijd zoals je het  

wil. Heb vertrouwen in je medemens en benader  

iedereen met een glimlach, ook bij een telefoongesprek.  

Het word opgemerkt aan de andere kant van de lijn,  

echt waar. 

 

Wie is de volgende voor 
het interview? 

 

Ik zou zeggen Yvonne maar die is misschien al geweest? 

. 

Note redaktie: Yvonne is al geweest! Wij stellen voor Patrick! 



 

 

 

NIEUW 

DRUMSETJE???? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Correct Mail realiseert uw mailing en handling: 
     Wij verzorgen alle activiteiten voordat uw brief of pakket op de post gaat 
 

HANDMATIGE VERWERKING: 
Het vullen van al het soort drukwerk met gepersonaliseerde brieven, 
antwoordkaarten en/of retourenveloppen. Het vullen van kokers, het opzetten en 
monteren van doosjes, displays en het vervaardigen van promotiepakketten. 

 
MACHINALE VERWERKING: 
Couverteren, vouwen, sealen, drukwerk voorzien van boorgaten, inbinden, op maat 
snijden, kopiëren (zwart-wit zowel als full colour), digitaal printen en drukwerk. 
Grote én kleine oplagen. 

 
BESTANDSBEHEER EN ADRESSENSERVICE: 
Het beheren, corrigeren, positioneren en personaliseren van adressenbestanden. 

 
OPSLAG EN VOORRAADBEHEER: 
Het opslaan van uw drukwerk of bijvoorbeeld relatiegeschenken, zodat wij op 
afroep uw brochures, catalogi, boeken, posters, kalenders e.d. kunnen verzenden. 

 
VERZENDEN: 
Het verzenden van uw mailings met de TPG, Sandd, koerier, pakketdienst of huis-
aan-huis bezorging. Net zoals u wilt! 

 
RESPONSVERWERKING EN REFUND ACTIES: 
Verwerken van antwoordkaarten, retourenveloppen, retourzendingen, refund acties 
zoals bijvoorbeeld van prijsvragen. 

 
DIVERSEN: 
Briefpapier, visitekaarten, uitnodigingen, informatie brochures, enveloppen. Alles op 
ieder gewenst formaat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correct Mail BV 
Admiraal Trompstraat 17 – 19 
3115 HK Schiedam 
Postbus 6008 
3130 DA Vlaardingen 
Telefoon 010 – 426 79 82 
Fax  010 – 427 07 36 
Email  info@correctmail.nl 
Internet www.correctmail.nl 
 



 

 

 



 

 
 

 

 

Lieve FFamilie, 

 

Wij wensen jullie  

hele fijne feestdagen 

en een gezond en  

gelukkig nieuw jaar! 

 

Liefs, Patricia en Peter 
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Wij wensen iedereen een liefdevol, 

gezond,muzikaal en heel 

gelukkig 2015. 

Yvonne  

edwin  

en  

maureen. 

 

"Ik wens iedereen hele fijne 

feestdagen, een goede 

jaarwisseling en veel geluk, 

liefde en harmonie voor 2015 en 

alle jaren daarna." 

Groeten. 

Dirk. 

 



 

 
 

 

 

 

                                    Een nieuw jaar kun je                

                                    beginnen, met je mooiste  

                                    kleding aan. 

                                    Dat is wel erg gezellig, 

                                    alleen heb je er niet  

                                    zoveel aan. 

                                    Een nieuw jaar kun je                        

                                    beginnen, met een  

lekker glaasje wijn. 

Maar als het op is, wat dan nog? 

Er moet vast iets beters zijn, toch?.... 

Een nieuw jaar kun je beginnen, 

met een heel erg mooi gedicht. 

Maar het beste is altijd nog, 

Begin het jaar met een blij gezicht. 

 

Happy 2015!  X Shirley 

 

Namens Claudia en mijzelf wens 

ik iedereen fijne kerstdagen en 

een muzikaal 2015. 

Johan 

 



 

 

 

Ik wens iedereen een heel zalig kerstfeest 

waarbij we weer gaan (vr)eten als een 

beest!! 

En een spetterend en sprankelend 2015 

waar we gaan drinken tot we sterretjes 

zien 

Waar we met ffanderz weer gaan 

knallen 

zonder dat het onze humeur/humor laat 

vergallen 

Martin 

 

 

 

 

祝你聖誕快樂 

新年快樂 

(Zhù nǐ shèngdàn kuàilè xīnnián 

kuàilè) 
 

Groetjes, 

Jordy 

 



 

 
 

 

 

 

                                     

De wereld is als  

een spiegel 

Kijk je boos,  

dan kijkt hij boos  

terug. 

Glimlach je,  

dan glimlacht hij  

terug! 

 

 

Ik wens jullie  

fijne feestdagen en een muzikaal  

en gezond 2015! 

Hans G 

 

Veel liefde, geluk en gezondheid 

 

gewenst tijdens de kerstdagen 

 

en in het nieuwe jaar. 

 

Bert en Bep 

 



 

 

 

 

“Wij wensen iedereen een 

kerstfeest om nooit te vergeten 

en voor 2015 het dubbele van 

wat wij krijgen aan goede 

dingen”. 

Patrick en Karin 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Ron 

Mijn kerst- en 

nieuwjaarswens is 

meer leuke optredens 

en…….. 

uitdagende 

kerstuitvoeringen? 



 

 

 

 

 

 

      10-12 april 2015 

              Studieweekend     

               Meerveld 

2      2-4 oktober 2015 

     Studieweekend   

Meerveld  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Hallo fooks, 

Soo dattu bennu nie soo lang geldu seg dattu ikku un stukie 

scheev. 

Jullie bennu weru leku in du weer gewees seg met die 

sinturclaas seg. 

Eers op die boot, wattu un pokku weer seg. Iederu keer weer 

un buij oppu jullie koppie. Maaru gelukkich haddu jullie je mooi 

ingepak in die kondoompies lachu. Maaru jullie hebbu je lekku 

latu sien. 

Ennu dannu die optredu bei ut miniestierie van zoosiaalu 

saaku. Was seer geslaag seg. Maaru wattu un gedoe metu die 

rolstrappu. Jullie hebbu weer lekkur un feesie gebauwt ennu 

so te horu mogu jullie folgunt jaar turug komme. So issu ut 

maar effe net. 

Seg me stukkie issu kortu want ikku mot noch wattu inkopu 

doen. Feine feesdagu en een heel tof niewujaar. Ennu… denk 

eran foorsigtug met de knallurs. 

 

Pietje Krietiek 

Pee es  

erru staat noch erguns un andur stukkie van  

mein broertju ofur vroegur!! 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FF AnderZ is een gezond draaiende vereniging. 
Toch kijken we verder dan nu, want we willen blijven vernieuwen. 
Vernieuwen houdt helaas ook "geld" in. 
  
Als u FF AnderZ ook een warm hart toe draagt kunt u ons financieel 
steunen. 
Wij zijn op zoek naar sponsors waardoor het ons ook in de toekomst 
mogelijk blijft om te vernieuwen. 
  
STEUN ONS !!! 
  
Op de pagina op de website werken wij met Sponsorkliks. 
Zorg dat u het ook gebruikt en steun ons zo automatisch. 
  
De keuze bij sponsorlinks is enorm, de winkel die  
u zoekt zit er vast bij! 
Voor elke bestelling via deze link ontvangen  
wij geld. 
Zit er wat van je gading tussen: Klik en  
Bestel ! 
   
Dus... Klink op de banner op onze website.  
Het werkt echt, kijk maar naar de teller! 
 



 

 

 

 

 

 

Vroegah,........ 

Vroegah ware de tiete nog egt. 

Vroegah was 'r nog liefde opput eahste gezich, nu is 'r plastiese 

chirurgie en ken je nie egt meah spreeke van een eerste gezich. 

Vroegah heete hei Sander,teigewoahdag heet hei Sandra. 

Vroegah was sex nog vies,en de lug nog schoon. 

Vroegah kon je nog met sneeuwballe gooie,teigewoahdag 

schiete ze je gelék neer. 

Vroegah toen we voor een loempia naar Vietnam moeste. 

Vroegah haalde we de bolletjes bij de bakkah en nie op de 

Antille. 

Vroegah rede de treinen gewoon op teid. 

Vroegah hadde we hagtwerkende amtenare. 

Vroegah ware de kratte bier nog van haut..... en moes je 

doorzuipe om de kachel an te hauwe. 

Vroegah kon je voor één geeltje kacheltje lam worde 

Vroegah had je geen BOB,je zuipte je gewoon klem. 

Vroegah was de shoarrema wel gewoon van één soort vlees. 

Vroegah heete een Twix nog gewaun een Raidáh, en M&M 

ware Treets. 

Vroegah dronk je gewaun een lekkah bakkie 

pleuar,teigewoahdag mot je een Senseo hebbe om er bei te 

hore. 

Vroegah had ik een wasbogd,nu een zwemband. 

Vroegah stond ik nog als Adonis  

op de vootoo. 

Vroegah moest ik ff bijkleppen, 

nau moet 

 ik me de tyfus tikken. 

De massel.......en feine feesdagu 

Groete van 'n Hagenees 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


