Tegele, 30 december 2002.

Best e minse
Wat den now? De Zoezer s met unne baedelbr eef ? Hebbe die sponsor s neüdig? Nae,
nae! Weej wille f iëst e en f iëst e kense neet allein. Daor um dit sj r iëve.
De op 27 sept ember 1980 opger icht e suppor t er sclub “De Zoezer s” is in 1982 veur
ut iër st met de vast elaovendopt och meiget r okke (Beer op r ecep). Vanaaf 1983
pr esent eer de die zich in Tegele as gr oët e waage bouwer s. Det is ôs t oen good
bevalle en we ziën nôw:

“Gek genôg um 22 j aor mei t e laope”.
Det is den auch ôs mot t o veur dit j aor . Nao ôs meining ziën dees 22 j aor , genoch
r aej e veur ein j ubileum. Weej wille van dit j ubileum auch ein biet j e un r eünie make.
Daobeej ziën alle Zoezer s van de aaf gelaope 22 j aor van har t e welkom. Weej wille
idder ein dae oët s haet meigelaope oët neüdige um dit j aor met ôs mei t e t r ekke in
de vast elaovendopt och op maondaag 3 maar t . Ver sj illende aadleej e hebbe heej al
ent hoesias op ger eageer d.
Dit j aor t r ekke weej mei met een gr oët e aut obus en weej hebbe ein ent hoesiast e
j oekskepel gevônge die met ôs mei duit . Weej t r ekke un willekeur ig zoezer -pèkske
aan van de aaf gelaope 22 j aor . Det is auch veur ôs gast e lekker gemekkelik. Haesse
gen pèkske miër of bösse dao oët gegr eüt , neem den kont ak op met ôs pakkekommissie. Auch als dow now onger t usse pap of mam gewaor e bös, kense mei doon.
De ganse f emilie is den oët geneüdigd.
Sj mor ges komme weej vanaaf ongeviër 10 oor beej ein. Onger ut genot van een
glaeske waer e weej den gesj mink en kenne weej alvas in de sj t umming komme. Noa
de opt och t r ef f e weej ôs in unne zaal.
Begint ut al un biet j e t e kr iebele? Gaef dich den sj nel op. Sj t uur ein i-meel nao
j ubileum@zoezer s.com. Ziën d’r noch vr aoge? Kiëk op ht t p:/ / www.zoezer s.com,
sj t uur ein i-meel of bel met Luc Thij ssen (077-3734207), J os Br euer (0773737334) of eemes anger s. Laot ast ebleef van dich huur e veur zondig 12 j anuar i.
Auch als dow t oevallig neet mei kens doon.
Alaaf !!
De Zoezer s.
(p.s. deze br ief in het Neder lands kun j e lezen op ht t p:/ / www.zoezer s.com)

