
 



Lees dit eerst 

 

Loes en ik hadden een gehijm en nou niet meer. Het 

gehijm is dat we iedereen iets wilden geefe voor een 

fijn gevoel van binnen. En dat we over liefde gingen 

schrijven. Juist nu wegens dat er feel moeilijke 

gefoelens zijn door het fierus en dan is hier iets anders 

om aan te denken. 

Het is allemaal echt gebeurd.  

 

Bertje 

 



1 Loes; Liefde begin vanuit jou 

hart 

Assie poes ben van de liefde kan jij nooit genoeg krijge 
van jou liefde. Van mij eigen vin ik liefde mij mooiste 
gefoel in mij hart. Het foel zacht en jij wor geraak. 
Selluf heb ik mij liefde gefonde bij mij Bert en ik zat bij 
mij vrouw op ze schoot. Ik zeg u eerluk, soms  weet jij 
nie wat jou eigen oferkom assie uit zit te buike van jou 
garnaale. Mij vrouw zat op ze Feesboek en soms keek 
ik mee wattie allemaal foorbij zag koome. En toen 
gebeurde het. Mij oog wer zó groot. Mij buik ging 
omhoog, somaar van ze eigen. Mij hart ging oope en 
het was mij mooiste gefoel van mij leefe. Op mij 
vrouw ze Feesboek  zag ik MIJ katerman en het was 
mij Bert. Van mij eigen had ik geen erfaring maar jij 



weet het toch. Jij foel, dit is jou katerman en jij hoef er 
niks foor te doen. Jou gefoel kom uit jou hart. Ik was 
ook ferleege want assie zoies foel weet jij alleen, hier 
is jou geluk.  Dan moet jij jou poot uitslaan want als 
jou hart roep moet jij thuis zijn. Jij kan het nie foorbij 
laate gaan, het is jou groote mooment. Jou hart sta 
oope en liefde wil erin. Jij kan renne, jij kan jou tonijn 
of makkareele eete. Assie liefe foel moet jij jou deur 
oope  zette foor mooie gefoeles. 
Mij Bert en mij eigen heb verkering gekreege van 
geluk en dattie bij elkaar hoor. Maar liefde hoef nie 
alteit verkering te zijn. Liefde heb ze eigen kracht en 
het ga ze eigen weg. Vandaag is ze speesiejaale dag van 
liefde. Iedereen heb  ze eigen liefde, ook al hebbie 
geen verkering. Assie naar jou hart luister kan jij het 
vinde. 
Dat is belangrijk. 



 
Bertje:  
 
Als katerman moet ik eerlijk zijn en als ik eerlijk ben 
dan moet ik over mezelf zeggen hoe het voor mij 
begon.  
Ik was nog helemaal niet zo lang op Feesboek maar ik 
vond het superleuk. Wegens dat ik allemaal andere 
katermannen ontmoette en die deden ook weer 
katermandingen en dat is toch goed voor je gefoel van 
katerman dat je dat deelt. En ik had ook best veel 
aandacht van poesen. Ze zeiden dat ik er zo goed 
uitzag en dat mijn voorpoten zo breed waren en al dat 
soort compliementen. Ik wist  geeneens van mezelf dat 
ik zo graag compliementen had. Elke dag weer poesen 
met praatjes, het was een feest. 



Het duurde even voordat ik zag dat er een biesondere 
poes bij was. Haar vacht was heel mooi, het leek wel 
of de witte plekken licht gaven. En ze zei altijd liefe 
woordjes. Dus op een dag begon ik van laat je buik eens 
zien. En ze deed het zomaar op Feesboek, omdat ik het 
vroeg. 
De volgende dag wist ik: Bert, nou moet je ook een 
echte katerman zijn als je het goed meent met  
haar. En dat deed ik. Toen heb ik haar om verkering 
gevraagd. Gelukkig zei ze ja en nou wil ik het  
niet meer anders. 
Dat weet ik dus vooral van het begin. Dat het gaat om 
eerlijk zijn over je gefoel en dat je wel grapjes 
daarover kunt maken maar het is veel belangrijker dat 
je eerlijk zegt wat je gefoel is, dan kan iemand anders 
dichter bij je komen. Zo is het met Loes en mij 



gegaan. Ik had het nooit gedacht en toch gebeurde het 
dat er liefde in mijn leefe kwam. 
 

 



2 Loeske: Liefde is Saame, maar 
onlijn kan ook 

Hoe ga jij dan ferder. Jij kom dichterbij elkaar want jij 
ben eerluk ofer jou gefoeles. Mij hart was blij met mij 
Bert ze eerluk zijn. Dan kan jij verkering krijgen. Maar 
moet jij persee saame zijn assie liefde foel in jou hart? 
Van mij eigen zeg ik dattie nie alteit saame hoef te zijn 
want jij ben het toch. Jij denk aan elkaar en jij foel jou 
eigen ferbonde. Dattie foel, iemand denk aan mij van 
ze eigen. Iemand leef met mij eigen mee en steun mij 
van ze hart.  

Mij Bert en mij eigen zijn onse tijd fer fooruit, daar 
moet ik wel eerluk ofer zijn. Wij heb 
onse mooderne liefde en verkering. Wij woon ieder in 



onse eigen huis bij onse eigen vrouw. Mij Bert geef er 
niks om dattie ze huis uit moet. Hij heb het 
mij eerluk gezeg. Assie liefde heb moet jij elkaar 
akzepteere zo assie ben. Anders kan jij er beeter nie 
aan beginne. Jij krijg jou liefde nie om dattie jou 
verkering moet ferandere. Daar hebbie niks aan. 
Saame kan jij jou weg zoeke. Ik zeg u eerluk, mij Bert 
en mij eigen heb nooit gezocht. Assie met jou tijd mee 
ga kan jij jou verkering gewoon diegietaal doen. Dan 
hebbie jou diegietaale romantiek. Jij zie jou verkering 
op jou kompjuuter of op jou aaipet. Jij kan alles foele 
wattie wil want jij heb jou ruimte en jij heb jou tijd. 
Jou dag begin met jou roomantiek assie jou verkering 
zie assie wakker wor. Jij eet jou garnaaale in sjelei en 
jij kijk naar jou verkering op jou aaipet. Die kan jij op 
jou grond zette. Saame eete is belangrijk, het geef zo 
een hoog gefoel van jou geluk.  



On lijn hebbie zofeel moogelukheede van jou 
verkering. Iedere dag zie jij jou verkering weer offie 
niew ben. Jij foel jou flinders en dattie leef. Ook al 
liggie op jou bank en kan jij jou eene poot nie foor jou 
annere zette van tefeel makkareele. Jij zet jou 
kompjuuter aan en jij ben saame. Ik zeg u eerluk, jij 
hoef er nie tegnies foor te zijn. Het is roomantiek. 
Anders zou ik het van mij eigen nie kunne en mij Bert 
weet het. 

Bertje: Eerlijk zijn is belangrijk en ik ben blij dat ik 
eerlijk tegen Loes kan zijn. Dat ik alles kan zeggen 
zoals het voor mij is. Dan weet ik, Loesje kent mij 
zoals ik ben en dan foel ik me echt samen. Dus dat is 
belangrijk: eerlijk zijn over jezelf.  



Dus toen Loes ja had gezegd toen ik vroeg of ze 
verkering wilde toen hebben we ook gemeeld van hoe 
moet dat. Loes heeft thuis ferantwoordelijkheid als 
mantelpoes. Ik heb angstklachten. Dus steeds eropuit 
dat gaat dan niet. Maar het kan ook anders dat hebben 
we samen ontdekt. Loes kreeg haar eigen 
Feesboekpagina en haar eigen meeladres, dat maakte 
alles gemakkelijker. Ze heeft net als ik compjuutertijd 
en als haar vrouw niet thuis is mag ze niet op de 
peecee en ik eigenlijk ook niet als mijn vrouw weg is. 
Dat weten we van elkaar en dat snappen we van 
elkaar.  

Onlijn kun je dus ook verkering hebben en ook 
vrienden vinden. Dan moet je wel eerlijk zeggen hoe 
je bent en wat je gefoelens zijn, en dan ook jezelf laten 
zien op een footoo. En dat doe je dan een hele tijd.  



Dat heb ik geleerd samen met Loes. Elke dag jezelf aan 
de ander laten zien en zo leef je een beetje je leefe 
saame. De ene dag is het leefe fijn de andere dag is het 
moeilijk en daar zijn we eerlijk over. En als ik te dicht 
bij het open raam sta, dan zegt Loes dat ook en dan ga 
ik ergens anders staan. Loes is best krieties op wat ik 
doe en ik luister altijd want Loes heeft een denkpaal 
waar ze vaak op ligt en dan weet je vanzelf meer. 
Daarom luister ik naar wat ze heeft bedacht. 

Folgens mij is dat ook belangrijk in vriendschap dat je 
naar elkaar luistert, of je een denkpaal hebt of niet. 
Dat je echt aandagt voor elkaar hebt want dan foel je: 
ik mag er ook zijn, ik tel ook mee. 

 



 

 

 



3 Loesje: Liefde is elkaar jou 
steun geefe en 
zorge foorelkaar 
 
Mij Bert zeg wijse dinge ofer dattie alteit eerluk moet 
zijn teege elkaar. Dan kan jij  fertrouwe krijge en jou 
geluk neem toe. Jij leer dattie steeds meer kan toelaate 
en jij leer adfies akzepteere. Adfies  is ook steun maar 
soms moet jij daar aan wenne. Jij zorg foor elkaar. Dat 
is belangrijk. Als mij Bert bijfoorbeeld ze feeter 
kwijt is geef ik mij kopjes van troos. Dattie foel mij 
verkering sta achter mij en misschien lig mij feeter 
daar? Maar het ga nie om jou feeter, het ga om dattie 
elkaar steun geef. Dattie betrokke ben en dat jou hart 
nie bang hoef te zijn. Mij Bert steun mij heel erg met 



mij begeerte foor mij tonijn. Maar hij zeg ook, Loes jij 
moet denke om jou gezond.  
Daar hebbie steun aan want ik zeg u eerluk, soms weet 
ik niemeerhoefeel  
tonijn ik van mij eigen kan eete. Mij Bert heb erfaring 
want hij is kontroleur, dan kan je fertrouwe. Steun 
geeve kan jij alteit, daar hoef jij geen verkering foor te 
hebbe. Jij kan ook jou mense steun geefe. Assie 
bijfoorbeeld foel dattie nie lekker in ze vagt zit. 
Dan kan jij hard meeoow roepe en jij klim op ze schoot. 
Jij geef kopstootjes van begrip en steun ook al snappie 
er niks van. Jij ben er foor elkaar. En jou vriendjes, die 
mag jij nooit fergeete. Saame kan jij foor elkaar zorge. 
Dan hebbie vriendeliefde en dat is biesonder. 
Mij Bert heb ze gefoelige maag, dan geef ik mij 
speesiejaale steun want ik eet de helft van ze kip op. 
Dattie foel Loes heb oog foor mij kip en ik ben nie 



minder van mij eigen. Dan kan jou verkering groeie en 
jij groei saame. Misschien mij buik iets meer dan mij 
Bert ze buik maar daar hoef jij nie moeiluk ofer  te 
doen. Liefde ga door jou maag is mij erfaring en jij 
help elkaar. 
Zo leer jij van elkaar en jij zie elkaar ze zwakke plek. 
Mij Bert geef mij eigen alteit ze onnersteuning met mij 
schrijfe. Hij aksepteer  dat ik Loes ben en mij eigen 
letters maak. Aksepteere maak liefde mooi. Als jou 
verkering jou eigen nie aksepteer kan jij beeter een 
ander verhaal schrijfe. Maar assie elkaar steun dan zorg 
jij ook foor jou liefde. Liefde heb ook foeding noodig. 
En  jij kan het iedere dag van jou leefe doen, maar jij 
mag ook jou dagje rust neeme.  
Dattie saame slaap, ieder op ze eigen kompjuuter. Dan 
zorg jij foor rust in jou verkering en kan jij daarna 
weer saame verder. 



Liefde is jou steun in jou rug en het zorg foor geluk in 
jou hart. Assie liefde heb kan jij bestaan. 
 
Bertje:  Loesje heeft heel goed verteld hoe het tussen 
haar en mij is. Van elkaar steun geven en eerlijk zijn en 
elkaar onnersteunen. Zo zijn wij samen met elkaar. En 
zo kunnen wij samen ook meer voor onze friende zijn. 
Door verkering heb ik geleerd dat gefoelens belangrijk 
zijn, gemakkelijke gefoelens  netzogoed als moeilijke 
gefoelens. Loes en ik willen bij de moeilijke gefoelens 
helpen. 
We hebben kaarten waar we samen op staan en als een 
friend het moeilijk heeft dan zetten we die kaart op 
Feesboek. Want sterktepootjes maken alles beter en 
dan weten de anderen ook van dat er hulp en steun 
nodig is. 
Want iedereen heeft elkaar nodig. 



Dat weet ik zeker. 
Toen ik een hele tijd geleden mijn ooperazie moest, 
waren alle frienden van Loes en mij bezorgd en ze 
stuurden allemaal sterktepootjes ook de mensen en de 
honden en nou gewoon iedereen. En daardoor ben ik 
ook sneller beter geworden dat weet ik ook zeker. 

En toen ik mijn tiende verjaardag had, heb ik aan al 
mijn vrienden gevraagd om een dekentje te  kopen en 
naar het asiel te sturen, wegens dat ik vroeger zelf in 
het asiel zo graag onder een  dekentje zat en die aksie 
was een sukses. Heel veel frienden stuurden eeen 
dekentje. En Loes zei dat ze trots op mij was, en ook 
dat als je samen iets doet, dan ben je samen ook meer 
voor anderen. Ik kan het niet zo mooi zeggen als 
Loesje echt waar niet. Maar ik bedoel dat liefde in 
verkering mij heeft laten foelen dat er ook liefde voor 



vrienden moet zijn, en dat Loes en ik juist wegens dat 
we samen zijn meer voor onze vrienden kunnen doen 
en dan kunnen zij ook weer meer voor elkaar doen. 
Wegens dat wij het foorbeeld geven en dat hoef je niet 
meer ferlegen te zijn. 

 
 



4  Loesje: Liefde kan jij 
deele.... 
Mij Bert heb het zo mooi gezeg van ze eigen. Assie 
verkering heb kan jij ook foele dattie liefde heb foor 
jou vriende. Belangrijk is dattie selluf liefde heb in jou 
hart. Als jou eigen hart fol met liefde zit kannie het 
geeve. Jij kan het ferpakke met jou strik er omheen 
maar het hoef nie. Mij erfaring is, assie het geef krijg jij 
het ook weer terug.  
Van mij eigen geef ik mij vrouw zachte kopjes en ik 
doe spinne. Dan is mij vrouw gelukkig en zij geef mij 
verse makkareele  en saardiene. Dan hebbie ook 
liefde want liefde heb alteit ze eigen vorm. Jij kan het 
nie alteit grijpe met jou poot, maar jij kan het wel 
foele. Van mij eigen heb ik ook mij erfaring met mij 



liefde in mij buik. Dan ga jou liefde door jou maag, 
maar dan moetie  wel veel erfaring hebbe. Dan 
bennie al ver geforderd in jou gefoel.  
Jij kan het ook simpel houwe. Bij iedereen die jij 
teegekom kan jij een stukje geefe van jou hart. Mij 
eigen adfies hierbij is, u hoef nie met iedereen die u 
teegekom verkering te hebbe. Dan kannie het niemeer 
overzien. Verkering is liefde maar liefde is feel grooter 
dan jou verkering. Assie  seeniejorpoes ben dan weet 
jij zoies. Jij leer zofeel assie jou hart oope zet. Jij leer 
dattie liefde kan deele en dattie dan nog genoeg 
oferhou foor jou eigen verkering.  
Mij Bert en mij eigen vin zoies heel belangrijk. 
Iedereen moet ze eigen liefde vinde. En het maak nie 
uit foor wie jou hart snel klop. Jou hart maak alteit ze 
eigen keus, het zoek ze eigen thuis.  



Iedereen die ze eigen huis heb met ze mense hoop 
dattie liefde krijg. Dattie ze hart kan ferwarme, zeeker 
assie het moeiluk heb gehad. Assie bijfoorbeeld op 
straat heb geleef, dan moet jij liefde opniew leere 
kenne en fertrouwe.  
Liefde heb emoozie, het zit ooferal in jou lijf. Jij wor 
rustig assie veilig ben. Jij wor blij assie knuffels krijg. 
Jij sta soms nie stil bij jou kleine gebaar, maar het 
beteeken zofeel assie liefde leer kenne. Jou staart tril 
assie jou mense ze stem hoor. Jou buik knorr assie jou 
makkareele krijg. Dan kan jou hart groeie van geluk 
want jou hart is thuis... 
 
Bert: Wat zeg je dat mooi en goed dat liefde ooferal in 
jou lijf zit. Dat het emoozie is . En soms moet je leere 
hoe je je fijn kunt foelen ook al heb je geen verkering. 
Dit is wat ik doe. 



❖ Op de bank liggen en doezelen en dan foel ik 
dat ik rust heb en een thuis en dat was vroeger 
niet zo en nou wel, dus dat is heel anders voor 
mij geworden. Dus dat is erfaaren wat ik in 
mijn leefe heb. 

❖ In de vensterbank zitten en naar buiten kijken 
en zo de straat controleere. Dan weet ik dat ik 
thuis meehelp op mijn manier en dat ik doe wat 
ik kan, en daarom is het goed. We hebben 
allemaal iets te geven en hoe en wat dat is 
persoonlijk en alles telt mee.  

❖ Ik geef mijn vrouw kopjes ook al is ze heel druk 
met de compjuuter dan ga ik er gewoon 
bijstaan en ik roep MEWW steeds harder tot ze 
opkijkt en mij komt aaien, en dan is ze 
dankbaar dat zegt  ze. Dus voor mezelf 
opkomen is belangrijk dat je verlangt naar 



samenzijn en knuffels mag je best zeggen, dat 
zie je aan mij dus. 

❖  Toen ik die wond bij mijn neus had, voelde ik 
me heel kwesbaar en daarom wilde ik steeds in 
de arm van mijn vrouw liggen heel dicht bij 
haar, dan kon ze voor me zorgen en dat deed ze 
ook. Dus als je wat hebt dan moet je je niet 
verstoppen onder tafel ofzo, dan is het beter 
dat je om hulp vraagt dat durfde ik ook. 

 
En als ik het helemaal niet meer weet dan vraag ik 
adfies aan al mijn vrienden op Feesboek want samen 
weten we veel meer. 
Dat is mijn erfaring. 
 

 



 

 

 



5 Loesje: Liefde is foor 

iedereen... 

 

Mij Bert en mij eigen zijn nu aan onse laaste hoofstuk 

van onse ferrassing aangekoome. 

Vandaag is zo een mooie dag want vandaag is liefde 

jaarig in onse hart. Misschien weet u het nog, mij Bert 

heb mij vijf jaar in mij ferleede zo een mooie roos 

gegeefe. Toen wist ik, dit is mij roos van mij liefde. En 

mij roos is oope gegaan in mij hart en er zit geen 

doorn aan. Toen was ik veilig. Assie jou verkering heb 

zonder jou doorn dan weet jij, het is foor alteit. 



Maar misschien hebbie geen verkering en zeg jij wel, 

Loes van mij eigen kan ik wel jou tips gebruike. Dan 

kannie misschien wel iets hebbe aan mij adfies en mij 

tips van mij eigen kennis en erfaring: 

❖ Wattie moet weete is, liefde is ooferal. 

Jij vin het bij jou mense of misschien bij 

jou andere dier in jou huis. Jij kan zachte 

kopjes geefe. Jou hart wor zacht en jij ga 

spinne van jou geluk. 

❖  Zet jou hart oope want liefde wil naar 

binne. Assie jou hart dicht houw kan 

liefde moeiluk binne koome. Dan foel jij 

het minder of jij heb er nie zofeel errug 

in. Selluf vin ik het jammer want liefde 

is jou fijne gefoel. Soms kan jij ook jou 



flinders foele in jou buik. Jij moet het 

nie ferwarre met jou knorr in jou buik, 

dat is anders. 

❖ Assie graag verkering wil dan kan jij het 

gewoon fraage. Jij hoef nie te 

schreeeewe. Vandaag kan jij iets 

speesiejaal doen bijfoorbeeld jij ferras 

jou iemand met jou bos kouwstik of 

sjokoolaa. En vandaag kan jij aanomiem 

blijfe assie wil. Misschien vin jou iemand 

jou sjokoolaa nie zo lekker. Dan is 

aanomiemieteit wel beeter.  

❖ Belangrijk is dattie jou vagt goed kam en 

jij kan jou naagels knippe. Dattie er vast 

ferzorgt bij zit, dan kan het sneller gaan. 



Van mij eigen vin ik het wel fijn dat mij 

Bert ze eigen zo goed ferzorg en hij 

maak ze eigen geluidjes assie eet. Dat 

moetie ook maar net treffe, dattie 

zofeel klik heb. Jij weet het nie van te 

foore is mij eigen erfaring.  

❖ Jij moet fertrouwe houwe want liefde 

kom op ze eigen tijd. Jij kan het nie 

dwinge want daar doe liefde nie aan 

mee. Dan krijgie gekunsel en dat moetie 

nie wille. Selluf heb ik daar geen 

erfaring mee want mij verkering met 

mij Bert is echt. Ik zeg u eerluk, het heb 

mij in mij ferleede ook ferras. 



❖ Mij laaste tip is en die moetie nooit 

fergeete assie mij tips teege u hart 

neem. Liefde is foor iedereen. Het kom 

op ze eigen tijd en het doe ze eigen ding. 

Misschien foel jij liefde foor jou eigen 

gember. Dan bennie gemberneutraal en 

daar hoef jij nooit onseeker van te zijn. 

Twee poesedames of twee katermanse 

geef zo een mooie kleur aan onse 

weereld. Belangrijk is dattie vrij ben van 

jou hart. Liefde heb ze eigen kleur en is 

van ze eigen alteit groot. 

 

Assie nou zeg, foor mij eigen hoef het nie. Mij leefe is 

goed zo want mij makkareele eet ik liefer alleen wel 



op. Dan wacht liefde gewoon tot jij jou makkareele op 

heb. Liefde doe nie moeiluk want liefde houw ook van 

makkareele. Liefde heb tijd en het kom een keer 

foorbij foor iedereen. Dan moet jij jou poot uitslaan. 

In mij eigen gefal heb ik mij Bert mij buik laate zien, 

hij heb het mij eigen zo lief gefraag. Assie zoies lief 

fraag kan jij iets groot terug krijge. Misschien krijgie 

ook zo een mooie buik maar het hoef nie. Jou hart kan 

ook ze eigen gebaar maake en het is alteit goed. Liefde 

is vrij dat moetie nooit fergeete. Alles zit in jou hart en 

jij kan het deele. Op jou eigen manier en op jou eigen 

tijd. Dan kannie saame zijn assie wil maar jij ben niks 

ferplicht.  

Mij Bert en mij eigen heb iedereen onse ferrassing 

gegeefe dattie een fijn gefoel heb in u hart. Het is van 



ons saame en u kan het alteit trugleeze assie wil want 

onse ferrassing heb ze eigen nie aan tijd gebonde.  

Dank u wel en mij Bert sluit onse ferrassing af... 

 

Bertje Loes heeft alles presies goed gezegd. Dit is van 

ons samen dat iedereen weet liefde kan altijd komen 

als u er voor oope staat, echt waar bij iedereen, het is 

ook bij ons gekomen. Loes heeft alles presies goed 

gezegd. Dit is van ons samen dat iedereen weet liefde 

kan altijd komen als u er voor oope staat, echt waar bij 

iedereen, het is ook bij ons gekomen. 

 

 



 

 

 


