T.

Ah, januari. Gedáán met het gefeest!

P

alleen nog Thomasvaer en Pieternel, dan is het mooi geweest

T.

Een terugblik op het oude jaar, we kijken wat vooruit

P

met Thomasvaer, bedachtzaam man, …

T.

… en zij hier als flap-uit!

P.

Nou ja! Ik ben gewoon wat excentriek!

T

.. hetgeen ons dan direct brengt op de Almelose politiek

P

Politiek? Da's toch iets met meningen die zig-zaggen?

T

Jawel, maar op z'n Almelóóóós, dus d'r is genoeg te lachen

P.

Nou, steek van wal, ik hou wel weer m'n snater

T

Van 'wal'! Precies! Want wallen liggen aan het water!

T

Dat water moet de stad in, en dat vraagt grootse plannen

P

… en geld! Véél geld! Miljoenen Pietermannen!

T

Nou, dat is onze wethouder nog even aan 't zoeken

P

Oh, ik dacht ook al: wie hoor ik zo vaak vloeken?

T

Néé, dat doet-ie niet, dan zou-ie niets bereiken

P

maar ik weet wél waar Gerrit béter kan gaan kijken!

T

Wat? Pieternel, dat wéét je? Complimenten!

P.

Ja! Kijk gewoon in 't water – dáár liggen onze centen!

T

Ach ja, geld heet niet voor niets: het 'aardse slijk'

P

Vandaar de naam ook: Waterrijk!

T

En wie moet dat alles gaan betalen?

P

Er staat alleen geen prijs nog op het ademhalen …

T

Stil, Pieternel! Let op je taal!

P

Ja, wie weet zit Jan van Marle in de zaal ….

T

Nee, we moeten hier opbouwend zijn

P.

Net zoals daar op het Fortezza-terrein?

T

Nou, dáár zijn we mooi van afgekomen

P

Ja, is nu de laatste stap genomen?

T

Nee, de leges is nog niet betaald

P

waar Jan van Marle óók al zo van baalt

T

Ja, opnieuw een forse financiële blessure

P

het heet ook niet voor niets: een bódemprocedure!

T

Maar dan eindelijk: een nieuw stadhuis in zicht!

P

dan kan dat Oude eindelijk dicht!

T

Ja, een ontwerp nog van Professor Oud

P

met een bijzondere lay-out

T

zomers heet, en 's winters koud

P

om in te werken héél benauwd

T

vreselijk duur in 't onderhoud

P

toch zijn er velen in getrouwd

T

maar zou in deze tijd dus, welbeschouwd

P

nóóit op deze wijze zijn gebouwd!

T

Een nieuwe binnenstad, maar wel een beetje sober

P

Ach, als 'r maar iemand komt als je roept: 'Ober!”

T

Precies, het gaat vooral toch om de sfeer

P

Maar hup, dan hoor je van de zijlijn weer:

T

'Zo'n brug is leuk, maar moet-ie nou écht open?'

P

Dat moet, ja! Er kon er maar ééntje over 't water lópen!

T

En als Gerrit's plan nou óók nog strandt

P

… hebben we altijd Jan Voskamp weer achter de hand!

T

Interessant van compositie

P

is de Almelose oppositie

T

D'66 komt ontspannen …

P

… met wel zéér doordachte plannen

T

Niet gaan bouwen, éérst gaan sparen

P

ook al duurt dat honderd jaren

T

met uiteindelijk besluit:

P

de lichten zijn al jaren uit!

T

Nee, dan ALA/AOV en TROTS

P

in de branding als een rots!

T

Wie zijn fractie wil verlaten ...

P

… kan bij ALA komen praten!

T

Ome Gijs, niet echt subtiel, …

P

… geeft ze politiek asiel

T

Maar wie een nacht wil blijven slapen

P

moet z'n beurs wat leger schrapen

T

Jan van Marle had bedacht:

P

hoezo, gratis, deze nacht?

T

's morgen het toilet doorspoelen

P

dan een borstel door die smoelen

T

al dat water moet weer zuiver

P

nou, dat kost een lieve stuiver!

T

Wat we in Almelo nog misten …

P

… waren betalende toeristen

T

Nou, die komen nu bij drommen!

P

Wat kan hun die euro bommen?

T

Maar de middenstand ziet z'n omzet dalen

P

Natuurlijk! Iemand moet het toch betalen?

T

Goed, Pieternel, nu eens wat anders …

P

Hoezo? Hou je niet van middenstanders?

T

Ja, nou en of! De motor die ons leven laat

P

Dus hou die zorgvuldig aan de praat!

T

Dat merkte je aan dat Almelo Nouveau

P

Typisch politiek op hóóóóóg niveau!

T

Niemand die zeker weet waar het om gaat

P

maar wél dat het er volgend jaar ánders voor staat

T

Ook de cultuur staat hier op mijn lijst

P

Ook daar wordt behoorlijk wat afgeprijsd …

T

Dus HOF '88 moet veel commerciëler

P

je betaalt je al scheel, maar straks nog veel scheler!

T

Toonkunst vierde het 15de lustrum

P

ik dacht op hun feest vaak: nou die daar, die lust 'm!

T

En de turners van Achilles bestaan al een eeuw

P

Geven ze daarom bij 't springen zo'n schreeuw?

T

Het Stadsfonds is zestig, en dat geeft veel geld

P

en hun voorzitter keeg van de Koningin nog zo'n speld!

T

Ook in de sportwereld ging het bijzonder

P

PH kreeg een voorzitter zónder gedonder

T

je zult je wel afvragen: hoe kan dat nou?

P

Oh, da's simpel: Annemarie van Putten is vrouw

T

nou, dat moesten ze bij FC Twente eens doen

P

hebben ze een trainer lánger dan een half seizoen …

T

Het moet allemaal wat zuiniger vandaag de dag

P

Maar toch: het Weihnachtsoratorium van Bach!

T

dat kwam van Oldenzaal naar hier

P

dat deden de sponsoren met plezier

T

En méér samenwerkingen verliepen heel best

P

Cecilia fuseerde met een Enschedees orkest

T

Als je dat hoort, dan denk je toch dat ...

P

… het nog wel 'ns wat wórdt met die Netwerkstad!

T

In december kon je dat trouwens goed horen …

P

.. aan Toonkunst en de twee Mannenkoren

T

Ook een fraai staaltje lokale cultuur:

P

't herstel van Mans Kapbaarg, al is 't wat duur

T

Elke sponsor wist 't geliek:

P

dat gaat me wat kosten, dat stuk mozaïek!

T

Dit jaar is de 80ste Palmpasen optocht

P

jaarlijks door duizenden mensen bezocht

T

en als je wilt weten wie dát gaat betalen:

P

een nieuwe stichting waar je de centen kunt ophalen

T

die betaalt voortaan álle evenementen

P

en kan dus rekenen op heel veel consumenten!

T

De stichting zelf heeft maar één financier

P

Helaas bestaat die alleen op papier …

T

Heb je 't van Jan Krol gehoord?

P

Ja, die gaat straks óverboord!

T

Nou, het is vervoegd pensioen

P

En wat gaat-ie daarna doen?

T

Nou, hij hoefde niet te zoeken
Ook in Enschede zijn boeken

S

Hij vervalt dus in herhaling?

T

maar valt hier uit de betaling …

T

Pieternel, vertel eens, schat
Is Almelo een criminele stad?

P

Nou nee, dat kon ik niet ontdekken
de rechtbank gaat hier zelfs vertrekken!

T

Ho ho, nee, zó ingrijpend is het niet
die plannen zijn wel kierewiet
maar Almelo behoudt z'n rechtspraak
niet voor bodem - maar voor bijzaak

P

Maar ja, er zijn hier criminelen
die bronzen beelden willen stelen
dus die gaan, tot hun ontzetting,
strakjes stevig aan de ketting!

T

't is een teken toch van armoe
zo'n bericht – het maakt me doodmoe

P

Nee, Thomasvaer, zo moet je hier niet doen
Kijk dan naar Nolda Schepers, die geeft 'm van katoen!
Ik zie haar regelmatig lopen met in elke hand
een wel voorziene goed gevulde Boodschappenmand

T

Ja, midden in onze overdaad
is 't raar dat nog een Voedselbank bestaat

P

Almelo, 't is vol Rumoer
Besturen is een heksentoer

T

Doe je even niet gewoon
zit je achter de microfoon

P

Op donderdag in de bibliotheek

T

een programma waar niemand naar keek

P

nee, 't was ook voor de radio

T

met als luisteraars een trio …

T

Hoe moet je nou ons Almelo beschrijven?

P

Zal de fiscus gaan of blijven?

T

en hoe gaat het met de rechtbank?

P

hoever gaat die in de afslank?

T

en dan al die andere banken

P

gaan we die soms óók afdanken?

T

De Stadsbank zit al zonder geld

P

doet niet mee in 't financiële veld

T

Van alle banken nog maar ene

P

waar je voedsel slechts kunt lene ….

T

Klagen heeft ook al geen zin

P

Vul het formuliertje in!

T

Maar alléén op internet

P

sneller dan een schietgebed!

T

Het stadhuis heeft dat bedacht

P

heeft u soms een vraag of klacht?

T

krijgt u een kwartier de tijd

P

dan bent u de verbinding kwijt

T

Nee, wij laten u niet stikken

P

u moet gewoon wat sneller tikken!

T

Als bejaarde krijg je het dan benauwd

P

Maar voor leren bent u nooit te oud!

T

En dan denk ik even stil:

P

'Bedoel je dat nou, Jon, met “het verschil”?

T

We gaan eens aan het jaar beginnen

P

'ns kijken wat ze nu weer gaan verzinnen

T

het leven wordt natuurlijk duurder

P

voor woning eigenaar en –huurder

T

maar we kunnen ook wel zélf wat doen

P

da's vaak een kwestie van fatsoen

T

zélf je straatje eens gaan vegen

P

of de buurvrouw wat verplegen

T

niet de auto, pak de fiets

P

doe een keertje wat voor niets!

T

met z'n allen gaan we zorgen

P

voor een beter overmorgen!

T

en als we nou ons best maar doen

T/P IS DE KERSTBOOM EIND DIT JAAR WEER GROEN!

