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droger zijn. Daar lijden kamerplanten onder, zodat ze frequenter water moeten krijgen.”
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Kletskassa
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praatje mag slaan.
het dan
vanzelf
Niet
te verwarren met: Snelkassa, die
Hoge bomen
●

●

●

Zei mijn bompa

vangen veel
wind, maar
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ook veel zon
Ingezonden door Andrea Dewaele

Zei mijnen bompa

Ingezonden door Louis Strubbe
Stuur uw favoriete ouderwetse wijsheid
naar bompa@nieuwsblad.be

populairder dan ooit zal worden, en
kletsmachine, die nog uitgevonden
moet worden om al wie te lang aan
de kassa staat een klets te verkopen.
● Vermeld in ‘Van Dale’: Neen

Al vier jaar verschijnen op deze plaats
de mooiste tegelwijsheden. De beste
uitspraken zijn nu gebundeld in een
unieke hardcover uitgave.
‘Zei mijnen bompa’, uitgegeven bij
Borgerhoff & Lamberigts, 220 blz.,
22,99 euro.

