
Èven een ni’jjöörskaerte in mekaere dreijen. 
 
 

In oew denken doe-j dät èven, maer de uutvoerink is vake èèmpies wat 

muuilijker.   In de jören dä-k veur mi’jzelf begunnen bin met  ID-atelier, e-k 

alle jören de eigenwieze kop e-ad umme met de komst van de jöörwisselink 

een eigengereide  kaerte  te  maken en  te  versturen. 

Zoas te doen gebrukelijk bin-k döörumme met regelmaot veur gek en 

onwies   verklöörd,  maer  dät  ef  mi’j  der  niet  van  kunnen  weerollen  der  

toch  met  deur  te  gaon.   

Ook veur dit jöör mos ter weer iene kommen die weer anders is dan de eerdere 

en  dät zol  dan now  de t iende  wörren.    Vanof  ’t  begun  e-k  altied  een  foto 

van een  ampärt wärkstuk vanuut ’t atelier gebruukt en döör de 

ni’jjöörswensen  op  an-ebracht.  

 

 

         2010 – 2011                                                                       2011 - 2012 

 

 

 

 

De  eerste  drie  jöö r in  ’t  Nederlands  maer  vanof  2009  in  ’t  Zwols.  

Ongeacht  wöör  de  kaerten  ook  naor toe  gaot   . . .   alles  in  ’t  Zwols.  

Döördeur is ook de toevoegink   ” ID atelier –  ’t ienigste bedriefien dät 

alles op zien Zwols döt ”  ontstaon.    En  juust  die  ampärte  anpak  ef  ter  

toe eleid dät de kaerten deur niet dialectgebrukers eerstens wieren ontciefert 

of wier an anderen  uutleg  evraogd.  

 

Maer  now  is  ’t  2015  en  stiet  2016  alweer  veur  de  deure.  

Mien eerste pensioenjöör zit ter al weer op.   En ik ebbe ID-atelier gewoon 

laoten  bestaon,  maer  gebruke  ’t  meer  as  een  wel  zeer  welkome  ofleidink  

van de  dagelijkse  beslommeringen. 

Zo  is  de  ontwikkeling  van  de   Samenspel-taofel  dan  ook  verlopen.  

Steeds met völle tussenpozen, as ter wel opdrachies  waeren, of ’t gewoon 

laoten  staon  umme  goede  beeldvörming  te  kriegen  aover  wat  en oe  ’t  ien 

of ander  is  an  te passen  of  te  maken.  



De uutwärking  van de dansende stoel  van Harry 

ten Klooster, ef em op ’t idee ebrach döör ook een 

taofel  bi’j  te  bedenken. 

 

 

   

 

 

 

Deur met  regelmaot op de koffie te kommen,  

die dan ter plekke  värs  op  de  wärkbanke  

mos  wörren  ezet,  ebben  wi’j  vake  ideeën  

uut-ewisseld en naor meugelijke oplössingen  

ezöch.    Uut-endelijk  kwamp ter een pepieren 

medellegien  en  een tekening.        

Iermet  kon ik an de  gank.   Umdät-k  gien  plaatmatteriaol  wolle  gebruken e-k 

in dit geval veur een veur de taofel wat minder geskikte oltsoort gebruukt, 

maer die wel  anteerbaerder  is  en  niet  kromtrekken.  

 

Want oe gek ’t ook lik  . .  as die op de slao-ölliestiel 

liekende  verdreide poten, wöör aoste gien recht stukkien 

an zit, ook nog is kromtrekken krieg ik  ’t zakien nooit niet 

in mekaere. 

 

En zo gonk de tied der rap vandeur en mosse  ik  anmaken 

a-k die  taofel  op  een  ni’jjöörskaerte  wolle  ebben.  

 

 

 

’t Ef wel ärsenbrèkeri’je  ewest um disse taofel as een 

Ikea-systeem te ontwikkelen, maer ij passen now in 

twie platte transpörtkisten en is zonder ulpmiddelen 

uut lösse onderdelen in mekaere te zetten. 

 



En  zo is  ’t  dan ook naor de  foto-studio  van Ben Vulkers  egaon  umme  op  

een professionele meniere  vaste te laoten leggen.  Want ik make wel foto’s 

van de wärkstukken die de deure uutgaot, maer een presentasiefoto is echt 

een ding wöör andacht veur neudig is, anders skiet ie oew doel veurbi’j.  

 

De Foto-vakman bestiet nog steeds , allenig ie mutten der oge veur willen 

ebben.       ’t  Is  absoluut  te  zien  wat  die  mensen  ebben  e-maakt.   

Ieder zien vak   . . .   en  ik  een  goeie  foto.    

 

 
 

 

Dus  onder ’t  motto:   ”   ’t kan niet skèlen  dät ter aover oe wört  

e-kletst, as ter maer aover oe wört ekletst ” laote ik  toch steeds meer 

sporen nao van mien bestaon.   

En geleuf  ’t of niet, ook disse kaerten wörren al bewaerd, of blieven ’t ele jöör 

deur bi’j de koffieautomaote  van  een  leverancier angen. 

 

As  ’t  mien opzet is  ’t  Zwols  te blieven gebruken   . . . . .   missie eslaagd ! 

 

 

Wöör dit  ele  verael  aover  giet ?  . . . .  ier  kumpe  an. 



Willem Willemsen    –    ID atelier   Zwolle 
 

 

 Vreugdevolle feestdagen en een 
 

2015                                                               2016 

 

ärtstikke goeie jöörwisseling ewenst. 
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verdeeldeid  is  de  oorzake  van  alle  kwaod 

allenig  geldelijk  vermogen  is  nog  in  tel 

 in een menswaerdige  samenlèvink  giet  ’t  um 

 

 samenspel 
 

 

www.idatelier.nl                                                                                                                       idatelier@gmail.com 

http://www.idatelier.nl/
mailto:idatelier@gmail.com

