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Koolkrant
-Tweris Koolstra blijkt
mysterieuze eigenaar
Ekoolplaza
-Rode kool eigenlijk
sla soort
-Groene kool blijkt
superfood
‘Wist ik al eeuwen’Tweris Koolstra

Op 4 juli 2010 werd Tweris voor het
laatst gesignaleerd in Korgilië.
Buurman, en tevens beste vriend,
Dolfie weet het nog precies. “In de
ochtend zag ik Tweris nog bĳ de
groenteboer, en in de middag was hĳ
opeens weg. Het had waarschĳnlĳk
iets met de opkomst van de radicale
‘Rode Kool’ (radicale beweging die
gelooft dat alleen rode kool echte
kool is. Red.) beweging te maken,
die konden niet tegen Tweris’
voorkeur voor groene kool en
maakte hem daarom het leven zuur.”
Precies 5 jaar later stond Tweris voor
de deur van de Koolkrant, en wilde
hĳ graag zĳn verhaal vertellen aan al
zĳn landgenoten.
Tweris begon meteen met vertellen,
en onze verslaggevers zĳn maar
gaan meeschrĳven. Tweris vertelde
ons: “Op een ochtend was mĳn hele
moestuin overhoop gehaald, alle
groene kolen waren vervangen door
rode kolen. Ik ging boos naar binnen
en maakte een koolsapje. Nog terwĳl
ik het dronk stikte ik bĳna, het bleek
namelĳk dat die vreselĳke mensen
van de ‘Rode Kool’ beweging ook
mĳn koolsap hadden vervangen met
rode koolsap. En daar ben ik
allergisch voor. Toen was ik alle
bedreigingen zat en ben ik per direct
gevlucht naar Mersië, waar de rode
kool gekte gelukkig niet was
toegeslagen.
In Mersië begon ik biologische
groene kool te kweken en die bleek
behoorlĳk populair daar. Een jaar

later richtte ik daar de supermarkt
Ekoolplaza op, een supermarkt
speciaal voor biologische kool, die
nu ook haar eerste vestiging in
Korgilië heeft geopend.”
Tweris’ plotselinge terugkeer naar
zĳn geboorteland heeft alles te
maken met de verdwĳning van ‘Rode
Kool’, en de uitspraken van Gulfie
over groene kool. Vorige week was
er te lezen dat rode kool niets anders
was dan gemodificeerde sla. Dat
bleek uit onderzoek van
groentewetenschapper Gulfie.
Daarna was het al gauw gedaan met
de ‘Rode Kool’ beweging. Meerdere
groene kool liefhebbers hadden
slakken losgelaten die de rode
‘kool’sla binnen enkele dagen
vernietigden.
Gulfie wist ook nog te melden dat
groen kool een superfood blĳkt te
zĳn, iets wat Tweris zeer kon
waarderen.” Toen ik las dat groene
kool benoemd is tot superfood in
mĳn eigen land wist ik dat ik weer
terug moest. Dezelfde dag nog ben
ik op de trein gestapt.” vertelde hĳ
ons.
Over de Ekoolplaza in Korgilië heeft
Tweris nog iets te zeggen: “De
koolproeftafel blĳkt al weken direct
na de winkelopening leeg te zĳn.
Hoeveel kool we er ook neer leggen,
10 minuten later is het weg. Het
begint echt een probleem te
worden.” Elpens zegt desgevraagd
van niks te weten.

