
T. Gegroet, U allen, ik zeg: gegroet  

 In welzijn en in tegenspoed  

P. Wij groeten u in ’t nieuwe jaar 

 als Pieternel en Thomasvaar 

T. Of, bent u al een ouder stel: 

 als Thomasvaar en Pieternel  

P. Wij geven u, in kreupeldicht, 

 een spetterend jaaróverzicht 

T. De éérste kreupel is er uit! 

 En we zijn nog lang niet aan ’t besluit 

Want oh, er zijn zoveel schandalen  

Waar wij over gaan verhalen 

P. De politiek, de binnenstad 

 Altijd is er wel ‘ns wat 

 Wordt er een stadhuis gebouwd 

En hup – dan gaat er weer iets fout 

T. Ja, want door een grote flater 

 Komt de levering veel later 

P. maar dit maal hoeft de gemeente dat niet te betalen 

 Dus kunnen we opgelucht ademhalen 

T. De aannemer betaalt? Da’s niet verkeerd 

 Dan zat ’t vast in de koopsom verdisconteerd 

 Conclusie: dat wordt nogmaals balen 

 Omdat we het dan tóch betalen …. 

P. Het jaar, dat merkt wel iedereen,  

T. We gaan er kris en kras doorheen! 

  



P. Wat moet er trouwens nou gebeuren 

 Met dat stadhuis van nu, vol scheuren? 

T. Wat ik wil, dat zeg ik niet 

 Maar het rijmt op dynamiet 

 Blaas ’t maar op, een goed idee 

 Zand erover, weg ermee! 

P. Maar Thomasvaar, het is van Oud! 

T. Nou m’n kind, dat laat me koud 

 ’t is maar beton, en niet van goud 

 En het is voornamelijk fout!  

P. Oh, ik pleit niet voor behoud 

 Maar we zijn er wél getrouwd … 

 

T. Het jaar, dat merkt wel iedereen,  

P. We gaan er kris en kras doorheen! 

 

P.  Kijk nou ‘ns naar de politiek! 

T.  Nee, dank je zeg – ik wás net ziek, 

P Ach Thomasvaer, m’n lieve schat, 

Wat heb je dan voor ergs gehad? 

T. Het was, naar mijn herinnering, 

een gevalletje versplintering 

dat vreet enorm aan je gestel 

en je vergeet geweldig snel!  

P. Oh, dan is het nu verklaard 

 Al die partijtjes hier sinds maart  

  



T. Ja, eerst moesten ze allemaal apart 

 En ná de verkiezingen weer samen aan de start  

P. Na afloop mag je dan ook rustig stellen: 

 Nog altijd hebben ze niks te vertellen 

T  Harde klappen voor de VVD 

 ’t zat die club dit jaar niet mee 

P.  Die klappen horen erbij, jij ratelkous! 

 Maar vier jaar terug heette dat: applaus!  

T. Vijf wethouders lopen weer rond te spoken 

 Terwijl een totaal van vier was afgesproken! 

P. Nou ja, die vijf – dat is hier traditie 

T. Volgens mij was ’t meer CDA-ambitie  

P. De Democraten en de PSP 

 Doen nu ook vier jaartjes mee 

T. En tot wie zegt: hoe kan zoiets? 

 Zeg ik: nou, en? Er gebeurt toch niets?  

P. Toch is dat een beetje jammer … 

T. Ach, wat ben je toch een drammer! 

 Hoezeer je er ook hier van baalt 

’t is Den Haag die het bepaalt!  

P. Ja, daar kijkt men naar ons huishoudboekje 

 Krijgt Jan z’n zin, of voor z’n broekje?  

T. Maar wát Den Haag ervan zal zeggen: 

 Je hebt je er bij neer te leggen! 

 We staan dan in ons negligé 

 Dat héb je, zonder VVD …  

P. Het jaar, dat merkt wel iedereen,  

T. We gaan er kris en kras doorheen!  

 



P. Genoeg gezeurd! Nu constructief! 

 Want Almelo is positief! 

T. Nou, we hadden cultureel 

 een prachtig staaltje volkstoneel! 

 Een eeuwfeest over nu en toen 

 Met een leidraad van katoen!  

P. Ja, da’s waar. Van Katoen en Nu 

 Ontroerde menig individu 

 Met z’n allen aan tafel, een geweldig idee! 

 Menigeen prikte zelfs twéé vorkjes mee 

T. Tienduizend Almeloërs gingen ’t zien  

 Voor al die vrijwilligers: jullie krijgen een TIEN!  

P. Het jaar, dat merkt wel iedereen,  

T. We gaan er kris en kras doorheen!  

 

P.  Almelo had ook succes 

 Met z’n eigen zang-prinses 

 Heel Europa kon het zien: 

 Zij zat snel bij de eerste tien! 

T. En toen ze in de finale kwam 

 Was het hek goed van de dam! 

 Almelose coryfee 

 Ilse eindigde op twee!  

P. Almelo is om ’t stoplicht vermaard 

T. Maar zet ons land wel in Europa op de kaart!  

P.  Het jaar, dat merkt wel iedereen,  

T. We gaan er kris en kras doorheen!  

  



P. Hoe gaat het nou met Héracles? 

 Blijft die nog een beetje bij de les? 

 Want straks is ’t stadion ééns zo groot 

 En is de club op sterven na dood!  

T. Pieternel, vertrouw op Jan Smit 

 Die weet: Heracles is geen Real Madrid 

 Maar ze weten van terugslaan, da’s reeds aan de gang 

 Straks nemen ze Ajax zo, húp, in de tang 

 Een zege kunnen ze nooit van tevoren beloven 

 Maar ’t helpt als je sterk in je club blijft geloven! 

P. en zij die spreken van Herácles … 

T. die moeten nodig eens op spráákles!  

P. Het jaar, dat merkt wel iedereen,  

T. We gaan er kris en kras doorheen!  

 

P. Zeg, ik liep laatst ergens in de stad 

 Toen dacht ik ineens: hé, wat is dát? 

 Een steen van koper, in elk geval geel 

Zegt jou dat iets, zo’n tafereel? 

T. Je hebt een Stolperstein gezien 

 Daardoor herinnert men zich misschien 

 Een voormalig Joodse stadgenoot 

 Die in de oorlog is gedood 

P. Goh, da’s mooi, zo’n ritueel 

T. Ja, maar ’t zijn er griezelig veel … 

P.  Ook dit stippen we maar even aan 

T.  voor we nu weer verder gaan … 

 

  



P. Rotondes zijn verschrikkelijk duur 

 Dat wordt dus weer trekken aan je ceintuur 

T. Maar daar heeft men iets op weten te vinden  

 Je kunt als bedrijf er je naam aan verbinden  

P.  Ik vind zo’n idee eigenlijk best adequaat 

 Want zeg nou eens zelf: het geld ligt op straat !  

 

T. Het jaar, dat merkt wel iedereen,  

P. We gaan er kris en kras doorheen!  

   

T. Dan was er die brug bij de Ten Catelaan 

 Die heeft ruim een jaar opengestaan 

 Dat gaf een gefoeter, dat gaf een geblèr  

P. Ja, dat project was voor Almelo een bruggetje te ver 

 

T. Het jaar, dat merkt wel iedereen,  

P. We gaan er kris en kras doorheen!  

 

T. Almelo is ook weer op z’n dunst 

 Als het gaat om ’t beheer van kunst 

P. We hebben teveel, we raken ’t niet kwijt 

 Ook ’t nieuwe stadhuis biedt geen respijt  

T.  Dus 1700 kunstwerken, ooit duur voor betaald, 

 Worden straks door Twentemilieu opgehaald! 

P. En je kunt er slechts naar gissen 

 Wie die dingen ooit zal missen … 

T. Het jaar, dat merkt wel iedereen,  

P. We gaan er kris en kras doorheen!  

  



T. Het water komt nu naar de stad 

P. Ah jasses bah, dan word ik nat!  

T. Nee nee nee, doe rustig maar 

 Het is de waterboulevard! 

 Daar kun je heerlijks langs ‘flaneren’  

 In je allermooiste kleren 

P. Moet ik flaneren? Is dat nou je wens? 

 Nee dank je! Ik ben een fatsoendelijk mens!  

T. Nou, je hoeft zo’n toon niet aan te slaan! 

 ‘Flaneren’, dat is Schevenings voor ‘goan’  

P. Ons taalgebruik, dat merkt nu iedereen 

T We gaan er kris en kras doorheen … 

 

P. Nou goed, het is er weer, het water 

 Maar de verbinding is een flater 

T Ja, als je naar de stad wilt varen 

 Zul je ’t spoedig zelf ervaren:  

Het is absoluut bezopen: 

 Maar geen bruggetje kan open!  

P En de Singel, ooit voor Waterrijk, 

 Daar staan we ook mooi mee te kijk 

 ’t Heeft geen begin, ’t gaat nergens heen 

 ’t eindigt ergens in het Veen  

T Ach Pieternel, dát hoeft je niet te spijten 

 Ze moesten érgens toch het geld in smijten! 

 
 

 

 

 



P. Maar Almelo heeft méér dan water 

 We zijn rijk hier aan theater! 

T. Niet opnieuw de politiek 

 Niet opnieuw die retoriek! 

P. Ik zeg alleen maar dat ik bof 

 Met Van der Valk en met het Hof 

 Ik zie u daar graag allemaal 

In de Herman Finkerszaal!  

T. Gemeenteraad, nu geen gebalk 

 Over de deal met Van der Valk 

 Soms een traan en vaak geschater 

 Zo hoort dát in een theater 

 En wat maakt ons extra blij? 

 Voor weinig subsidie op d’eerste rij! 

 

P. Het jaar, dat merkt wel iedereen,  

T. We gaan er kris en kras doorheen!  

 

P. Elk lustrum is het een hele hijs: 

 Wie krijgt de Mans Kapbaargprijs? 

T. Maar dat viel dit jaar wel mee 

 Géén geval van ach en wee  

P. Een voor de hand liggende manoeuvre: 

 Kokhuis, voor zijn héle oeuvre 

 En dat is me nogal wat – 

 Maar dat heeft u net gehad …  

T. dus als u het ons nu permitteert 

P&T van onze kant: gefeliciteerd!   

 



T. Het jaar, dat merkt wel iedereen,  

P. We gaan er kris en kras doorheen!  

 

T.  We komen bij het einde aan 

 Ik zie de eindstreep hier al staan 

P. maar ‘k wou één ding nog wel kwijt 

 En dat betreft een opvallend feit: 

 De kerstboom is weer stralend wit  

 Het is ’t MKB dat hierachter zit 

T. Eindelijk weer de goeie sfeer 

 Maar ’t tekent ook een ommekeer:  

Zodra de VVD het College verlaat 

 Is er minder blauw op straat !  

 

--00--  


