We mouten nou toch wel n besluut nemen, t wordt ook al duuster. Meschain wordt dizze kat
ientied ook al aargens mist. k Wor der wat gestresst en kregel van, deur aal dat vannijs weer
overwegen en ik dou wat körtof tegen mien vraauw en dochter.
Dat wordt mie nait ien dank ofnomen - en terecht. Mor overgang van mien mooie tocht ien
Limburg en dizze toustand hier is ook wel slim groot. En ik ben ofraaisd en goar van dij laange
traainraais.
Ienains ropt mien vraauw vanoet keuken: "Tieger is der weer!" Wie vlaigen baaide noar keuken tou en verachteg, doar zit Tieger doodgemoedereerd bie zien bakje mit brokjes te vreten.
Hai is haildaal blied en wie ook.
Steert staait stief omhoog as n vlaggestok. Hai geft kopkes en snort dat t doavert. Nou kin we
ook t verschil zain. Dit is Tieger ècht. Dij aander kat is n luk beetje klaainer en n fractie donkerder, Tieger is wat griezer.
Doalek wordt dij vremde kat ien n kaddemandje doan en mien vraauw en dochter brengen
hom mit auto weerom noar doar ze hom vonden hebben. t Is den al over elf uur en al duuster.
Hè, hè, nou pas kin we eindelk onze ervoarens oetwizzeln mit n lekker drankje en dito hapje.
Mor nait veur laank, baaide doames willen op tied op ber om mörgen op tied op Lauwersoog
te wezen veur eerste boot. En zo zit ik even loader allenneg veur tv mit n pilsje en wat knabbelderij bie te komen van mien raais en ale emootsies van zonet. Tieger ligt lekker op mien knij
te snorren, of e nooit vot west het.
Kat ìs woarschienlek ook nooit ver vot west, bedenk ik bie miezulf. Want op mien roupen kwam
e der binnen n ketaaier aan. Staarker nog, meschain is e wel haildáál nait vot west en het e
overdag ien toen sloapen onder wat stroekerij en hom snaachts tegoud doan aan brokjes, wie
hebben ja n kaddeloekje.
Mor toch het mien vraauw hom n week nait zain of vernomen. Kat was n week vot en ik was n
week vot. Apaart...

Ongeveer een maand geleden, heb ik € 196,00 euro over kunnen maken naar Unicef. Dat hebben we met elkaar voor elkaar gekregen.
Een aantal mensen maken breiwerken en kaarten. In ons dorp is een mevrouw, die mutsen en
sjaals breit en leuke kindertruien, die goed verkopen. Zelf brei ik en ik maak mandala kaarten.
De kaarten worden verkocht bij Busquet in de Zwanestraat in Groningen. Ook worden ze in
onze dorpswinkel verkocht en in het Wetsinger kerkje, waar straks (als het kouder wordt) ook
weer de breiwerken verkocht worden.
We hadden ook sokkenwol, maar geen sokken brei(st)ers. Sinds kort breien twee dames uit
Winsum sokken voor ons.
Daar ben ik erg blij mee.
Kopers van onze spullen, bedankt!
Mocht u nog wol hebben waar u niets mee doet, ik houd me aan bevolen.
Lies Eldering.
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