T

ik wens u allen een goede dag!

P

nou, ’t is avond, als ik ’t zeggen mag

T

ik word direct terecht gewezen

P

dan moet je maar je tekst goed lezen!

T

nou, wie wij zijn is klip en klaar:

P&T we zijn Pieternel en Thomasvaer!
T

die wel zóveel wijsheid claimen

P

om 't jaar eens met u door te nemen.

T

we beginnen met een wijze les:
handel nóóit als Héracles

P

als je eens iets nieuws wilt bouwen
kun je 'k weet niet wat verstouwen

T

maar wil in je geheugen prenten:
het draait altijd om de centen

P

met die centen in de tuk
scheelt het een geweldig stuk

T

maar moet je ruimte gaan verhuren
ja, dan kan't nog effen duren

P

met als gevolg nog maar één ding:
en da's een mooie nieuwe ring

T

zeg Pieternel, 'k heb een idee!
het zit ons eigenlijk wel méé
dat ik dat maar zó kan verzinnen:
laat Hornbach aan die ring beginnen!
Die kan best zo'n klusje klaren
en 't zou een hoop bezwaren sparen!

P

Thomasvaer, wat knap bedacht
'k had dat nooit van jou gedacht!
Want is niet Hornbach's visioen:
'er is altijd iets te doen'!
En zó is het ook nog wel iets flinkers
dan die grap destijds van Finkers!

T

Precies! Gedáán met al die grijze muizen
Almelo moet ouwerwets gaan bruisen!

P

Ja, maar niet zoals vaak bij die stier
ik bedoel: op 't plein bij Willem Vier
ben je lekker aan het stappen
gaan ze dáár weer herrie trappen
door die opgeschoten blagen
word je bont en blauw geslagen

T

Ja, met zoveel VVD'ers in de Raad
heb je al gauw méér blauw op straat!

P

Nou, ik zeg, vóór het nog meer ontaardt:
geef ze een gele of een rode kaart
en dan ben ik weer terug waar ik begon:

T

op het Héracles gazon

P

volgens mij is het: Herácles

T

jij moet nodig eens op spráákles ...

P

Het jaar, dat merkt wel iedereen:
we gaan er kris en kras doorheen

T

Heb je 't al gezien? De Kop van Zuid
ziet er nu ruimte-achtig uit
daar is een space-bank neergezet
hij lijkt wat op een kruisraket

P

nee, ik moet je corrigeren
dat ding staat Ockels te vereren
een van Almelo's grote zonen
die hier wel drie dagen kwam wonen!

T

Ja, z'n moeder moest 'm nog verschonen!
Tóch goed dat we hem zó belonen

T

Nou, dan wil ik wel eens zien
wat ze bedenken voor Berdien
en Herman Finkers, Ilse de Lange
mogen óók wel iets verlangen

P

en Tom Egbers van de sport
die komt ook nog iets tekort

T

die laat zich trouwens vaak ontvallen
dat 'Herácles' voet moest ballen …

P

Toch kun je aan die space-bank merken
dat het nieuwe stadsplan nu gaat werken

T

eindelijk luistert men naar goede raad
men houdt zich aan de Almelose maat

P

Van Woudenbergh ruimt op, met vaart
hij was altijd al opgeruimd van aard

T

hij vindt al gauw iets veel te duur
je kunt 't zien aan de Cultuur ...

P

Nou, dat doet-ie anders heel secuur
de bieb ligt boordevol lectuur!

T

en ook qua Naxt en de natuur
slaat Gerrit vaak een pracht-figuur!
Helaas verdween ook menig fraai sculptuur
En waar ze zijn? Dat blijft obscuur ...

P

Waar ze ook goed op besparen
is het aantal ambtenaren
d'r zijn al velen hier vertrokken

T

die maken nu weer elders brokken

P

ja, da's maar makkelijk, niet terecht!
een ambtenaar doet wat 'm wordt gezegd
dus als z'n baas zegt: we gaan bouwen
heeft-ie maar z'n mond te houwen

T

maar nu is het er eindelijk dóór:
we krijgen een nieuw stadskantoor!

P

en op een plaats – mijn grootste wens! –
geen honderd meter van Dimenz!

T

en Andela roept daarbij blij
'geen cent teveel kost het bij mij!'

P

Het jaar, dat merkt wel iedereen:
we gaan er kris en kras doorheen

T

Hoewel … sommigen, zoals een Poolse heer
maken gebruik van éénrichtingverkeer

P

ze krijgen een kaartje naar Berlijn
zodat ze weer even niet hier hoeven te zijn

T

je bent toch wel in een bijzondere positie
als je zo'n douw krijgt van de politie

P

Nou, Teeven kon het niet bijster waarderen …

T

dan had-ie maar meer van de praktijk moeten leren!

P

ook een staaltje van praktijkles
was de ontsporing van NS
tsjonge tsjonge, wat een schuiver
zoiets kost een lieve stuiver

T

maar dat zwaaien en dat zwenken
zette me toch óók aan ’t denken
stel: zo’n trein gaat van z’n pad
bij ons midden in de stad!

P

ja, dat wil je echt niet weten
alle reden om te zweten

dit maal is ‘t goed afgelopen
maar wat te doen? Ik tel m’n knopen …
T

nou, ‘k ben benieuwd, dat moet ik zien
haal je bij dat tellen al de tien?

P

Het jaar, dat merkt wel iedereen:
we gaan er kris en kras doorheen

T

Zeg Pieternel, we zijn op bladzij zes beland
en nog haast niets in politiek verband
wie pakt straks bedroefd zijn biezen
omdat niemand voor hem wilde kiezen?

P

Ja, in maart, dan is het weer zover
eerst wat weken politiek geblèr
en daarna een College breien
bestaande uit 35 partijen

T

Men splitst maar af, gaat op de loop
en kennelijk altijd in de hoop
dat het dan weer beter gaat
terwijl men in z'n eentje staat

P

wijsheid hóórt bij een bestuurder
maar eigenwijsheid maakt 't duurder ...

T

Het jaar, dat merkt wel iedereen:

we gaan er kris en kras doorheen

Indien het nog mogelijk is wil je dan het overlijden van Dr.Everhard Jans
nog meenemen in Thv.en Pnel.
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