Oplossing kruutswoard...
Van baove nao onger:
1 Stom-verke
2 Snieë
3 Zeiver
5 Ertesoep
6 Grondj
7 Hollenjer
8 Muus
9 Zeip
14 Eikel

Van links nao rechts:
4 Verke
7 Hieël-stom-verke
10 Mol
11 Kerboet
12 Handsjoon
13 Kemieël
15 Hieëp

möpkes...
In ein vleegtuug richting Montreal steit inins ein sjooan blonj vrouw op en löptj van ut economyclass-gedeildje nao ut businessclass-gedeildje en leuetj zich in zonne comfortabele zetel zakke. Eine steward zuut det en geit dur achteraan. Hij tiktj die blonj oppe sjouwers en
vreugtj heur ticket. Nao ut ticket bestudeerdj te höbbe zeet hae tege die blonj: "Sorry mevrouw, maar dit is de businessclass en u heeft een ticket voor economyclass." Die blonj
reupt: "Ich bön blondj, ich bön knap, ich gaon nao Montreal en ich blief hie zitte!" De steward meldj dit veurval in de cockpit en de co-piloot geit ifkes poolshoogte nömme.
"Mevrouw," zeet dae, "waarschijnlijk heeft u de steward niet begrepen, maar uw ticket is
niet geldig voor dit gedeelte van het toestel. U dient zich naar het economy-gedeelte te begeven." Die blonj reuptj: "Ich bön blondj, ich bön knap, ich gaon nao Montreal en ich blief
hie zitte!" De copiloot meldj dit aan de piloot en dae zeet: "Wacht mer, pff, ich bön getrouwdj mit ein blonje vrouw. Ich spraek "blonjs." De piloot geit nao die blonj vrouw en
fluustertj heur get in ut ooar. Zonger slaag of stooat steit die blonj vrouw op en begeuftj
zich onmiddellijk nao ut economy-gedeildje. De steward en de co-piloot vraoge de piloot wie
dur det in godsnaam gefliktj heet. "Simpel," zeet dae piloot, "ich höb teege heur gezagdj det
de business-class neet nao Montreal geit."

Dur kumptj eine mins bie garaasj Heemels in Ell en zeet: “ich wil gaer twiee noe speegels
veur miene LADA.” Zeet de garaasjhaojer: “Det liektj mich eine gooje ruul!”

Dur zitte 3 jong op ut sjooalplein. Zeet de eine: “Ich höb de snelste vader van de werldj!”
“Wiezoa?”, vraoge die anger. “Miene pap is F-16 piloot!” Dao op zeet de twieedje: “Den is
miene pap sneller, want dae is astronaut!” “Hahahaha”, zeet dae derdje. “Ich höb de snelste
vader van de hieele werldj, want dae is ambtenaar! Dae mot van 9 tot 5 wirreke mer dae is
altieëd om 3 oor al thoes!”

Eine baas zeet tege ziene knech: “Dich wirkst langzaam, dich kalst langzaam en dich löpst
langzaam! Is dur noe hieelemaol niks deste snel kinst?!” “Jaowaal”, zeet dae knech, “ich bön
snel meug!”
Leike most bie de aafdeiling “Bevolking” op de gemeindje zeen. Dao zoot eine knappe meid
achter de balie. Leike vreugdj: “Ich zooj gaer trouwe, kin det?” Die knappe meid: “Natuurlijk
kin det! Aan welke datum haajst dich gedachtj?”. “Oh”, zeet Leike, det maaktj mich niks oet,
ich bön allang blie deste jao höbst gezagdj!”
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