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INTERVIEW MET  KING TONNIE S. & ADMIRAAL TONNIE S.
Het mag natuurlijk nooit ontbreken: het overgewaardeerde diepte-interview met het 
hooghedenkoppel! Dit jaar natuurlijk online afgenomen, maar de pret was er niet minder om. 
1. We vallen meteen met de deur in huis: hoe heten jullie?
Beide heren: Tonnie S.
2. Waar wonen jullie?
Tonnie S.: Achter de sporthal
Tonnie S.: Achter de sporthal
3. Kunnen jullie iets meer vertellen over jullie 
achternaam?
Tonnie S.: Ja, de tweede letter is een T
Tonnie S.: Ja, de tweede letter is een T
4. Wat is jullie hobby?
Tonnie S.: Gokken
Tonnie S.: Fluiten
5. Hadden jullie verwacht dat jullie zouden 
worden gekozen?
Tonnie S.: Ja ik wel. Eigenlijk een paar jaar 
geleden al wel aangezien ik zo’n grote 
vereniging wel goed leiden kan 
Tonnie S.: Nee ik niet , want ik ben in de 
vorige eeuw al Adjudant geweest bij die 
club met die onthoofde vogel. Dus ik 
had niet verwacht dat jullie mij zo hoog 
hadden zitten
Tonnie S.: Onthoofde vogel? Is Tjielp 
dood? Sjonge jonge, dat werd tijd. 
Ik maar denken dat die lui een 
speciale editie van TonnieTalk wilde 
uitbrengen, wist ik veel dat die hele 
krant werd opgedragen aan een 
verzonnen vogel..
6. Tonnie S., waarmee probeer 
je ‘t middenrif van Tonnie S. te  
doorboren?
Tonnie S.: Met de pook van z’n 
keukenbus
7. Wat vinden jullie van de Misset  
Horeca top 100?
Tonnie S.: Verschrikkelijk, daardoor 
is Pelle’s al jarenlang een dinsdag 
per jaar dicht



INTERVIEW MET  KING TONNIE S. & ADMIRAAL TONNIE S.
   

INTERVIEW MET  KING TONNIE S. & ADMIRAAL TONNIE S.
KIEZEN MAAR!
De Twentsche Courant Tubantia of de Bornse Courant? 
Tonnie S.: De Courant natuurlijk
Tonnie S.: Ja, inderdaad de Tubantia
   Manon of Mirthe?
   Tonnie S.: Herma
   Tonnie S.: Henk, de toppers van de buurt
       Pelle’s of de kantine?
       Tonnie S.: De kantine en daarna naar Pelle’s 
       Tonnie S.: De Eik, mooie tijd
    Keukenconcurrent of I-KOOK?
    Tonnie S.: Ik moet nog een nieuwe keuken hebben, suggesties?
    Tonnie S.: Ik ken nog wel iemand die keukenboer is
De Betuwe of Brinkman groente en fruit?
Tonnie S.: Brinkman natuurlijk, ik eet niks maar gelukkig heeft hij een breed assortiment
Tonnie S.: David Leuveld natuurlijk, groente is voor knien’n (red.)
      Buurttoernooi of Carnaval?
      Tonnie S.: Carnaval met de buurt
      Tonnie S.: Nee, ik heb niks met de buurt
  Alzheimer of alcoholisme?
  Tonnie S.: Ik heb het ene, veroorzaakt door het andere
  Tonnie S.: Huh?
        DSVD of ’t Centrum?
        Tonnie S.: DSVD, ik heb niks met het   
 Voetbal of handbal?    Centrum
 Tonnie S.: Fluiten     Tonnie S.: ’t Centrum, die hebben
 Tonnie S.: Fluitje     lekkere sushi
    Uiterlijk of innerlijk?
    Tonnie S.: Uiterlijk, ik doe zelf m’n best dus dan verwacht ik dat   
    ook van een ander 
    Tonnie S.: I agree  Zalm of tonijn? 
        Tonnie S.: Het neusje van de zalm
        Tonnie S.: Tonijn, dat lijkt op Tonnie 

Willen jullie nog wat kwijt?
Tonnie S.: Aan de kant of in de krant!



Verschillende caravans te huur op woonwagenkamp de Witte Beer
Het is u vast niet ontgaan, de ontzettend grote leegstand op woonwagenkamp de Witte Beer, 
gevestigd aan de Deurningerstraat. De gemeente doet een laatste poging om het kamp naar 
een hoger niveau te tillen en laat de oude bewoners hun caravans verhuren. Kijk hieronder voor 
het aanbod. 

Witte, marmeren caravan | 30m2  
Aanbieder: Emanuel G.
Te huur: tussen 01:00 en 06:00 uur  
Prijs: 681,55 Lira p.n.  
Omschrijving: Redelijk onderhouden caravan in zigeunerstijl voorzien van witte, marmeren 
ornamenten. De ornamenten zijn niet in het bezit van de verhuurder maar behoren tot 
verschillende eigenaren verspreid door heel Nederland. De kans dat zij de goederen komen 
ophalen is aanwezig. Risico op inval is de laatste maanden weer gering, aangezien het nieuwe 
adres van de verhuurder bij ‘kennissen’ bekend is. Geniet in de nachtelijke uurtjes van deze 
stijlvolle caravan voor een mooi prijsje.  
 
Stretchcaravan | 5m2  
Aanbieder: Lorenzo B.
Te huur: dagelijks van 08:00 tot 16:00 
Prijs: €25,- p.d. 
Omschrijving: Deze caravan is in zijn geheel gemaakt van textiel en kan naar wens nog 
meegenomen worden achter op een opgevoerde scooter. In de volksmond wordt dit stulpje ook 
wel een tent genoemd. De verhuurder heeft deze aanschaf pas twee jaar geleden gedaan en nog 
altijd niet afbetaald. De huurprijs is maar €25,- per dag maar de beschikbaarheid kan variëren. 
Wanneer het regent heeft u namelijk grote kans dat de stretchcaravan niet beschikbaar is.  
 
Beveiligde caravan | 10m2 
Aanbieder: Koen T. 
Te huur: van maart tot augustus 2021 (evt. korter bij vervroegde vrijlating verhuurder) 
Prijs: €30,- p.d. 
Omschrijving: De verhuurder biedt een zwaar beveiligde, van tralies voorziene caravan. De 
caravan staat geregistreerd bij het CJIB en staat ook onder toezicht van de P.I. in Zwolle, waar 
de verhuurder nauwe banden mee onderhoudt. Kortom: een veilig onderkomen gegarandeerd.  
Let op! Strafblad vereist.



Corona-wenslijst

Om iedereen de kans te geven een bijdrage te leveren aan het boekje had u de kans een lootje te gooien 
in de Corona-wensput. En tadaaa, hier zijn de resultaten!

Gewenste    Ingezonden lootje is van:   Opgeschreven reden:  
Corona-slachtoffer:   

Robin L .   Lorenzo B.     Ik wil ook een keer de werkbus   
         mee

Els G.    Te beginnen met Aad, Aart,   Ademt nog veel te constant
    Aafje, Adolf, Alinda, Agnes etc.  

NiVo    Ramon K.    Hij heeft mijn knikkers gejat

Mart P.    Job R.      Identiteitsfraude

Carona    Jantje     Ik wil weer gokken stelletje     
         azijnzeikers 

Tjielp    ‘t Nettelkörnke    Zodat Tjielp vanaf de IC met mij kan   
         battelen 

Joyce L.   Kim W.      Was vorig jaar gezellig meid

Sander M.   99% van de inzendingen    De moeite niet waard om op te 
         schrijven

Jordi Z.    Grand Oriëntal    Deze seniele gek kwam binnen lopen  
         en begon ‘poepchinezen’ te 
         schreeuwen

Aron D.    Lin H.     Die grapjes van vorig jaar vonden ik   
         en de paarden niet zo grappig 

Mark Rutte    Rob K.      Vieze vuile pedofiel 
 
 







Andere advertentie



HAD HIJ DE CORONACRISIS KUNNEN VOORKOMEN?

Al die maanden was het gissen voor de 
overheid naar hoe wij als land preventief 
hadden kunnen handelen en de 
gevolgen van de coronacrisis nog meer 
hadden kunnen minimaliseren. Tot in 
september de arrestatie van Jan K. (68) 
uit Deurningen plaatsvond. In het dorp 
waar hij bekend staat als waakzaam, 
iemand die alles onder controle heeft, 
runt hij al jaren een succesvol bedrijf dat 
zich richt op strijken. Van een kreuk in 
een overhemd tot een genitale wrat en 
van een wel onder het bed tot een plooi 
in je gezicht. Jan K. weet er WEL raad 
mee, zou je denken. Het tegendeel heeft 
zich helaas bewezen nadat verdachte 

Deurningen

In september 2020 is in het holst 
van de nacht een man (68) van zijn 
bed gelicht door de Politie Oost 
Nederland. Getuigen die vanuit een 
illegaal keetfeest het dorp binnen 
kwamen fietsen zagen zes agenten 
een man met een toverstafje 
meenemen in een politiebusje. 

werd opgepakt wegens nalatigheid. De 
grove overtreding van artikel 450 van het 
Wetboek van Strafrecht is de strijkboer 
duur komen te staan. Van iemand die zo 
bedreven en passievol zijn vak uitvoert 
verwacht je niet dat hij visioenen over het 
coronavirus, die hij in november 2019 had, 
zou verzwijgen. Dat hij alle economische 
schade in Nederland had kunnen 
voorkomen allerminst. Terwijl het land 
op instorten staat, de verzorgingsstaat 
afbrokkelt en de crematoria hun 
gasrekeningen niet meer kunnen 
betalen, kunnen we niet meer dan vanaf 
de zijlijn toekijken hoe K. zich uitslooft 
in de sportschool van de P.I. in Vught. 

KPO ORGANISEERT IN SAMENWERKING MET GOKCLUBJE 
DE RAMMELBAK EEN ONLINE GOKTOERNOOI OP VRIJDAG 
5 FEBRUARI 2021, LIVESTREAM DOOR KING/ADMIRAAL 
TONNIE S. VANAF DE GOKKAST IN CAFÉ PELLE’S 

DEURNINGEN

Tune gezellig in tijdens ons online goktoernooi i.s.m. gokclubje de Rammelbak! 
Je kunt je opgeven via anneliesmoekotte@hetnet.nl met naam, budget en 
het aantal rotte tanden dat je bezit. Voorafgaan aan het toernooi vindt er 
een korte cursus plaats waarin je de gelegenheid krijgt om te leren internet 
bankieren, zodat alles vlekkeloos verloopt. Vanwege de voorrangsplekken die 
zijn gereserveerd voor Robert L., Klein Jantje, René van de K. en Josje N. zijn er 
maar een gering aantal plekken vrij. Geef je dus snel op!! 
Groetjes KPO Deurningen

Jan K. met wichelroede



Aankondiging persconferentie Mark, Hugo en tolk Irma

Aanstaande dinsdag 19.00 uur zullen Mark N. en Hugo N. bijgestaan door tolk Irma S. een 
persconferentie houden en daarin nieuwe maatregelen aankondigen. De persconferentie is live 
te volgen via NPO 1 na de uitzending van ‘Van Jonge Leu en Dure Groond’, een realityserie over de 
jeugd van Deurningen met een onmogelijke missie: een betaalbaar (koop-)huis in het dorp vinden.  
Volgens bronnen uit Den Haag zijn er enkele maatregelen die we in de persconferrentie 
sowieso kunnen verwachten, ook omdat deze zijn geadviseerd vanuit het Outbreak 
Management Team (OMT). Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een verplichte APK-keuring bij 
auto- en garagebedrijf Nijland. Ook wordt een bonus voor tegelzetters niet uitgesloten en is 
uit betrouwbare bron vernomen dat er zal worden geklapt voor de mensen in voorgenoemde 
sectoren. Wat betreft de horeca en de evenementenbranche krijgen we ook een eenduidig 
geluid: deze zal vermoedelijk sluiten met uitzondering van activiteiten georganiseerd door 
PTD en de Zoeke. Aanstaande dinsdag zullen we dus de definitieve maatregelen horen die de 
heren aankondigen, voor nu is het vooral speculeren.



Houd afstand: veilig door het 
dorp met de routebeschrijving 
van Chiron

Hoe reizen anderen Coronaproof tijdens de pandemie? Rijd een dag mee 
met Chiron P. van Platinum Design! Echt iets voor jou? Solliciteer dan 
gelijk op zijn openstaande vacature autoverkoper 32/36u!

1 werkdag (8 uur) (1,6 km) 
via Veldzijde

1 werkdag (8 uur) zonder verkeer

Routebeschrijving: 
-Stap in de Mercedes Benz SLC 300 Cabrio (2018) 245 pk 2.0 twin turbo white.
-Start de Mercedes Benz SLC 300 Cabrio (2018) 245 pk 2.0 twin turbo white.
-Zet de spotify playlist “RapCaviar” op en draai het volume knopje volledig naar rechts.
-Zoek een inspirerende Amerikaanse quote op en plaats deze vervolgens op je Instagram verhaal.
-Rijd de Veldzijde op.
-Sla linksaf naar de Hoofdstraat.
-Rijd rustig richting Pelle’s Eten&Drinken.
-Probeer de muziek nog harder te zetten, zorg vervolgens dat je hoog in de toeren zit en rijd 
plankgas langs het overvolle terras waar kinderen aan het spelen zijn.
-Haal uw designerschoen van het gaspedaal.
-Sla rechtsaf naar de Vliegveldstraat/de N737. 
-Rijd de rotonde op, neem hier de derde afslag.
-Sla linksaf naar de Hoofdstraat.
-Zet uw pet achterstevoren op uw hoofd en rijd rustig richting Pelle’s Eten&Drinken.
-Probeer de muziek nog harder te zetten, zorg vervolgens dat je hoog in de toeren zit en rijd 
plankgas langs het overvolle terras waar kinderen aan het spelen zijn.
-Haal uw designer schoen van het gaspedaal.
-Sla rechtsaf naar de Kerkweg, omdat u hier langs de basisschool rijdt is het noodzakelijk nog een 
keer flink te versnellen.
-Sla linksaf naar de Reefsmaat.
-Herhaal deze route de volledige werkdag. 

Draag je mondkapje 

like the American style!



Petitie tegen vuurwerkverbod

Lantgenoten,

Teken deze petitie tegen het vuurwerkverbod, zonder vuur-
werk geen feest met nieuwjaar, rutte wil ons ons ,vuurwerk 
afpakken en aan het vislijntje houden!! Dont get in ruttes net 
maar onderteken de petitie Ze willen de kleine ondernemer 
kapot maken zodat niemand ze granaatappels meer kwijt kan, 
vuurwerk is jeugd centimer! 
Teken tegen:
-Het vuur 
                     werkverbod
- Tegen .Rutte
- Verhoging prijs op Baco’s
- De Betuwe
-  Real Madrid
-  Tjielp

Alle karpersvissers .hebben getekend dus volg alstublieft bam 
bam haha in te leveren bij de familie Slaghekke.. 
    Naam Adres E-meel Datum Krabbel



“Mensen wijzen allemaal met de vinger naar wat 
anders. 5G, China, Bill Gates, militaire laboratoria of 
de salafisten: verzin het zo gek of ik zie het voorbij 
komen. Wat mij zorgen baart is dat de écht schuldigen 
over het hoofd worden gezien. Te beginnen met 
de oorzaak van dit virus: het Nettelkörnke. Het 
‘winterkoninkje’ dat hier door eigen vereniging 
afgelopen jaar als ‘Legend’ werd bestempeld is 
in feite een Chineze vleervogel, welke op slinkse 
wijze naar Europa is gesmokkeld: Frank Breukers 
werd tijdens zijn laatste trip naar Azië afgeperst 
en gedwongen een exemplaar van de bedreigde 
diersoort mee te nemen in een tandpastaverpakking. 
Eenmaal op Schiphol aangekomen is het erg snel 
gegaan want toen het Nettelkörnke en Mart Plecht 
elkaars paden kruisten konden we inderdaad wel 
spreken van een pandemie. Dat de veiligheidsregio 
Twente met risiconiveau ‘zeer ernstig’ is aangemerkt 
kan dan ook niemand raar in de oren hebben 
geklonken. Ik kan alleen maar hopen dat, door 
bewustwording te creëren over de oorzaak van 
dit virus, mensen zich gaan beseffen dat ze twee 
dingen moeten doen: iedereen die in contact is 
geweest met het Nettelkörnke, Mart Plecht of 
deze voorgenoemde dieren zelf, mijden.” – Rob K.

“Deze is voor alle horecatoppers die nu zonder 
werk zijn komen te zitten! Ikzelf ben ook de dupe 
geworden van dat hele coronagezeik, Rutte 
bedankt!!!! Heb gelukkig een nieuwe baan gevonden 
want ik verkoop sinds november 2020 dozen vanuit 
de kantine van DSVD Deurningen, echt top handel. 
Ik zoek nog een paar handjes om me te helpen 
want heb een paar grote klanten binnen gehaald. 
Je moet wel zeer kundig zijn wat marketing en 
communicatie betreft. Graag cv en motivatie mailen 
naar altijdcommentaar@facebook.nl” – Niels V.

Uitgelichte inzendingen Coronaforum







Vanavond via de livestream op het St. Plechelmusplein:

Verlate druk van vergeten advertentie TjielpTalk

Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee

Je trotseerde storm en golven
alleen... je had de wind niet mee

Na een kort ziekbed waarin de vogelgriep vat kreeg op onze kleine dondersteen, is van ons 
heengegaan onze lieve Tjielp.  
 
Deurningen, november 2020               Deurningen, januari 2021
 
       C.V. de Nettelkornkes
St. Plechelmusplein, 7561AD Deurningen 
 
Wegens de huidige omstandigheden is er in besloten kring afscheid genomen van Tjielp. In 
plaats van bloemen vragen wij namens Tjielp om een donatie voor JCV de Dwarsliggers te 
Deurningen, NL 44 ABNA 04 28 06 39 69. De club ‘die voelde als thuiskomen’.



Lockdown

Vanaf risiconiveau

Waakzaam
Vanaf risiconiveau

Zorgelijk
Vanaf risiconiveau

Ernstig
Vanaf risiconiveau

Zeer ernstig

Coronamaatregelen per risiconiveau
Onderstaand overzicht geeft per risiconiveau aan  welke maatregelen (ten minste) gelden in 
jouw regio. Voor ieder niveau geldt: volg de basisregels. Bestuurders kunnen besluiten om 

aanvullend strengere maatregelen te nemen als de situatie daarvoor aanleiding geeft.

Er op uit

Bezoek

Samen-
komsten

Vermijd Bram van de 
Peej

Benji Kattenpoel Oude 
Heerink blijft zoveel 
mogelijk binnen

Bij contact met Bram 
van de Peej 10 dagen 
in quarantaine
Benji Kattenpoel Oude 
Heerink blijft binnen

Boete €400,- voor 
Bram van de Peej en 
Benji Kattenpoel oude 
Heerink wanneer zij 
naar buiten gaan

Afspraak maken bij Xuux 
voor zowel Bram als Benji na 
overtreding van de basisregels en/
of de regels genoemd in andere 
risiconiveaus

Geen bezoek voor 
Bram van de Peej

Voor iedereen die 
hoest geldt: verplicht 
bij Robert L. op bezoek

Leden van  de St. 
Plechelmus Harmonie 
mogen niet meer 
tezamen spelen

Max. 300 kg. samen 
binnen 
Max. 500 kg. samen 
buiten

Horeca
Geen beperkingen Geen beperkingen Geen beperkingen Geen beperkingen

Geen beperkingen

‘t Spölhoes open tot 
14:00u 
Laatste inloop 13.00u

Max. 200 kg. samen 
binnen 
Max. 400 kg. samen 
buiten 

‘t Spölhoes gesloten 
Speelverbod voor 
leden St. Plechelmus 
Harmonie

Geen fysieke 
vergaderingen of 
werkgerelateerde 
activiteiten  

Zie risiconiveau ‘Ernstig’ + ook geen 
online vergaderingen 

Sloping ‘t Spölhoes 
Opheffing St. Plechelmus Harmonie

Contactverbod Bram 
van de Peej voor zowel 
dier als mens
Voor iedereen met 
koorts geldt: verplicht 
bij Robert L. op bezoek

Verplichte quarantaine 
Bram van de Peej

Voor iedereen met 
corona geldt: verplicht 
bij Robert L. op bezoek

Zie risiconiveau ‘Ernstig’  







BILL’S TESTSTRAAT ACTIEKORTING!

U wist wellicht al dat onze wasstraat multifunctioneel is. Nadat COVID-19 ons gezin trof, hebben we 
besloten om de functionaliteiten nóg meer uit te breiden: vanaf heden is het ook mogelijk u te laten 
testen in onze Bill’s teststraat. Niet alleen op het Coronavirus, maar ook op chlamydia en gonorroe kan 
worden getest. Hebt u symptomen, zoals een lekneus of een lekkend zaakje? Laat u testen! Tot en met 5 
februari gelden onze actievoorwaarden en is het gehele testpakket af te nemen voor maar €12,69.

Fam. Scholten.

Let op! Deze actie is niet geldig in combinatie met één van onze verse broodjes of Bill’s gehaktballen.

Rabobank Centraal Twente: 

Trotse huisbankier van JCV de Dwarsliggers! 



Rabobank Centraal Twente: 

Trotse huisbankier van JCV de Dwarsliggers! 



Kleurplaat voor de kids!

Houd vol mensen! Alleen samen krijgen we corona onder controle. Juist in deze tijd is 
het zo belangrijk steun te vinden bij elkaar en samen te genieten van de kleine dingen 
in het leven. We hebben daarom ook aan de kleintjes gedacht in deze informatiefolder! 
Kleur zo goed mogelijk onderstaande pieten kleurplaat in en stuur ‘m op naar Robert 
oude Nijhuis, Gammelkerstraat 2B Deurningen. Hoofdprijs: ticket voor een inhoudelijke 
discussie over of Sinterklaas bestaat, met niemand minder dan Ben Bruggink of Frans 
Rensen.
Belangrijk: de kleurplaat is alleen geldig als het gezicht van zwarte Piet ingekleurd is met 
een gitzwarte stift.  



Lijst met mensen die permanent in quarantaine moeten

Hieronder volgt een lijst met mensen die permanent in quarantaine moeten. 

1. Bram van de Peej | U hebt het al kunnen lezen op de routekaart, maar deze jongeman gaat 
vanaf 01-03-’21 definitief in permanente quarantaine. Het risico op overlast en schade aan de 
maatschappij is té groot. 
2. Bertus oude L. | Waar andere instanties het klaarblijkelijk maar wat lastig vinden om deze man 
binnen vier muren te houden lijkt ons het vrij simpel: ook Bertus blijft binnen. 
3. Bezorgers Pizzeria Maria | Na maanden aankijken, meten, toegeven en meebuigen valt dan 
toch de deur dicht voor de bezorgers van Pizzeria Maria. In plaats van 160 kilometer per uur 
door de Hoofdstraat te ‘rijden’ zullen zij vanaf 01-03-’21 enkel en alleen nog met de gestolen 
Playstation console dergelijke snelheden halen. 
4. Willy L. | We hadden ‘t natuurlijk totaal niet aan zien komen, maar ook oude vedette Willy 
staat op de lijst.  Tien dagen binnenblijven is voor deze markante verschijning niet genoeg, een 
permanente opsluiting lijkt de enige en meest optimale oplossing te zijn in deze crisis. Helemaal 
nu de GGZ in zwaar weer zit, is het hoogst verstandig om de medemens deze dementor te ontzien.
5. En als we aan dementors denken, denken we uiteraard ook meteen aan de enige echte heer 
des Duivels: VoldeMart! Om de druk op de zorg zoveel mogelijk te reduceren is het meer dan 
noodzakelijk dat het Kwaad uit de straten blijft.
6. Gijs oude N.| Wanneer een permanente quarantaine het enige middel lijkt om die immense 
bouwval aan de Saterslosestraat nog enigszins toonbaar te maken, zit er niks anders op dan dat 
dit feestnummer voorlopig binnen blijft. En met immense bouwval bedoelen we natuurlijk het 
huis. 
7. Joyce L. | De BOA’s hoeven hier gelukkig geen toezicht te houden want thuisblijven doet  ze 
het allerliefst.
8. Sander K. | Door het dorp gaan met een fiets van PostNL is slecht voor de gezondheid, zo zien 
we aan z’n vader. Sander mag dus lekker thuisblijven. 
9. Gerard B. | De kantine zit dicht, de cafetaria bezorgd grote bestellingen gratis aan huis: ook in 
huize Borghuis zitten ze dus vanaf 01-03-’21 binnen. 
10. Henkie | Het hele dorp is al weken op slot om vooral de risicogroepen naar Tell Sell te kunnen 
laten blijven kijken, als bedankje wil Henkie daarom ook graag in permanente quarantaine. 
11. DJ Jarzee | Hartjes heel, hartjes doormidden, deze cupido blijft voorlopig maar even binnen. 
12. Marco W. | “Wanneer er meer dan 3 diagnoses aan u kunnen worden toegeschreven, is het 
verstandiger om binnen te blijven.” Als we deze maatstaf van Rutte echt als leidraad hadden 
genomen was de lijst wel heel lang geworden, vandaar dat we ons alleen op de crisisgevallen 
hebben gericht. Meneer Wolbers blijft binnen, bij voorkeur in Vios. 
13. Michel oude B.| Sinds zijn haaruitval is het gissen welke ziekte hij onder de leden heeft, 
zolang hier geen uitsluitsel over is blijft ook Michel binnen. 
14. Laurens de R. | Gewoon, omdat hij rond is. 





Rest ons niets dan een kleine dankbetuiging aan ons meest toegewijde redactielid: Enrico Pisano

LET OP! Tussen alle satire zomaar een waarheidsgetrouw bericht:
Wij willen nogmaals al onze sponsoren ontzettend bedanken dat zij ons, 
ondanks de huidige omstandigheden, toch willen blijven steunen. 
Hulde en heel veel liefde namens alle Dwarsliggers!


