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T. Opnieuw ziet u ons hier verschijnen  

P. om straks weer voor een jaar te verdwijnen 

T. we horen bij de nieuwjaarstraditie, 

P Net als brandweer en politie!  

T we kijken weer naar Ambt en Stad 

P want tsjonge tsjonge, het was weer wat!  

T heel wat mensen gingen weg 

 Je denkt dan gauw: oh, wat een pech 

P maar vóór  je zegt: dit gaat niet langer 

 Heb je weer een goed vervanger!   

 

T. Denk maar eens aan onze Henk 

 Als penningmeester een geschenk! 

 Contributie hoger, kosten naar beneden 

 Precies zoals ze ’t bij de banken deden! 

P zijn opvolger mag dan wel niet dik zijn 

 Maar digitaal werken zal voor hem geen schrik zijn 

 Software, laptops of een i-pad 

 Hij bedient het met de grootste pret! 

T. Ja, dat gaat dus straks uitstekend! 

 Hij heeft het tekort heel snel berekend!  

 We weten straks dus allemaal: 

P de Historische Kring gaat digitaal!  

 

T Ook Herman Kleisen nam de benen 

 Die pas een kwart eeuw eerder was verschenen! 

 Voor onze Kring is dat maar even 

 Aan wie moest hij zijn functie geven? 
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P Nou, dat was een openbaring 

 Iemand met héél véél ervaring 

 Bovendien een leuke snuit, 

Met Hetty kunnen we weer een kwart eeuw vooruit! 

 

T Maar soms is nieuws ook negatief 

 Het afscheid van Lex en Wim was definitief 

P Altijd stonden ze voor ons klaar 

 En dat ze weg zijn valt ons zwaar  

T Hun erfenis staat in het teken 

 Van het HIP en Apotheken! 

P Dus zeggen we namens ons allemaal: 

P+T Lex en Wim: bedankt, ’t was Kapitaal! 

 

T  En Herman van het HIP maakte zich sterk 

 Voor een staaltje monnikenwerk! 

 Honderden trefwoorden leverde hij aan 

 Die nu op de website van het Stadsmuseum staan 

P Ja, dat HIP is heel veel waard  

 Dat verdient een heuse taart! 

T Nou, die zal Henk’s vrouw dan zélf wel bakken 

 Net als de kniepertjes die je net kon pakken  

P En wat te denken van ons eigen blad? 

 Die redactie presteerde ook heel wat! 

 De bibliotheek werd honderd jaar 

 En zij maakten een extra editie klaar! 
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T En wie ook de show ging stelen 

 Was ons groepje intellectuelen! 

 Miel en Fons en Hans wonnen de quiz 

 Over wie ’t meest van Almelo wist 

P en de hoofdprijs – besef het wél: 

 Schonken ze aan Stadsherstel 

T 35 euro – ongehoord! 

 Stadsherstel kan weer járen voort!  

 

P Miel maakte trouwens ook nog naam 

 Met het initiatief voor een ijzeren praam! 

 Die verving de houten zomp 

 Da’s eigenlijk een grote klomp! 

T En nou is één ding nog de vraag: 

 De nieuwe vaste brug die is te laag 

 Dus hoe kom je bij de nieuwe haven? 

 Moeten we soms ’t kanaal uitgraven?   

P Da’s een probleem, dat zie je zo 

T Ja, dat is weer Almeloos niveau! 

 

P Goed, dat was ons eigen lief en leed 

 We hebben daar genoeg tijd aan besteed 

T We richten ons op de politiek 

 In Almelo is dat ware acrobatiek!  

 Het laat zich nauwelijks bezingen 

 Hoe men zich hier in bochten kan wringen 

P Eén wethouder van buiten en één namens de Raad 

 Je hebt geen idee toch, waar dat voor staat? 
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T Ze begonnen met vijf, nu kan het met vier,  

P tegenover 15 partijen – dat geeft toch gemier! 

T Je zult er maar werken, je schrikt je toch lam 

 Geen wonder dat Jon Hermans de benen nam! 

 

P Nee, Thomasvaer, dat zie je verkeerd 

 Jon werd buitengewoon gerespecteerd 

 En weglopen ligt zeker niet in haar aard 

Ze verdedigde Almelo te vuur en te zwaard 

T Ja! Justitie schrok zich lam van haar bezoek 

 ‘een vrouw met een zwaard zonder blinddoek!’ 

 Laten we allemaal dus heel goed onthouden: 

 Zo hebben we rechtbank en Huis van Bewaring behouden! 

P En zo zijn we ook aan Enterse Arjen gekomen 

 Een burgemeester van wie je alleen maar kunt dromen 

T Een vrolijke Frans, als ik zijn foto’s zo zie  

 Die heeft het vak goed onder de knie 

 Gepokt en gemazeld in De Bilt en in Haren 

 En wethouder in Wierden, dat was-ie ook vele jaren! 

P Misschien dat ze in Wierden nu minder gaan schromen 

 Eens wat méér richting buurstad Almelo te komen  

T ja, dat wordt onderhand wel eens tijd  

 Maar hoe raak je al die emoties kwijt? 

P Oh, maak van Wierden een politieke partij 

 Dan hebben we er in de Raad een zestiende bij!  
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T Nou, dat college van ons, van B & W 

 Schrijf die W meer gerust met een dubbele ee  

P Besturen is keuzes maken, heb ik altijd gedacht 

 En daarom heb ik één ding nou écht nooit gedacht 

 Dat er een wethouder zou komen zónder partij 

 Terwijl ze kan kiezen uit een ontzettend lange rij!  

T Gelukkig hebben we nog onze Irene! 

 Ten Seldam houdt hier de stad in de benen!  

 Haar plannetjes zijn echter heel vaak omstreden 

 En behoren dus razendsnel tot het verleden 

P Alex Langius is een wethouder van buiten 

 Die wilde zich deels maar bij Almelo aansluiten 

 Hier werken, oké, dat gaat zonder geblèr  

 Maar hier wonen, nou nee, dat was een stapje te ver 

T Financieel heeft hij de zaken echter goed in de hand 

 Almelo staat nu niet langer precies aan de rand 

 En of je ‘m nu mag of juist van hem baalt: 

 Hij weet kennelijk precies waar je de subsidies haalt!  

P Dan is er die wethouder van de SP 

 Met name zijn vóórnaam, daar zitten we mee 

 Is het jabier, of gabier, ook javjée wordt gehoord  

 Gelukkig wordt hij maar weinig gestoord… 

T Zo werkt het College, en zegt u nu zelf: 

 Elders heet zoiets toch De Raad van Elf?  
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P Ha, er is ook nog het oude stadhuis! 

 Met anti-krakers tegen ’t gespuis 

 Gaan we ’t verbouwen, of moet het plat?  

 Zo is ’t niks – het failliet van de stad!  

T Toch kwam er iemand die zei: ik heb geld 

Heeft er weer iemand de politie gebeld 

‘Nee, niet die man, die is niet te vertrouwen  

  Met zo iemand kun je ’t stadhuis niet verbouwen’ 

P Dit soort verhalen kun je niet tegenin 

 En dus zijn we terug bij het eerste begin 

T Maar de beste oplossing hoor ik maar niet 

 Die begint met een d, en eindigt op ‘ynamiet’.  

 

P Laten we ’t hebben over de sport 

 Misschien dat je daar wél vrolijk van wordt 

T Nou, ik weet wel een aardigheidje 

 Héracles stond deze winter links in het rijtje 

 De negende plaats, en da’s niet verkeerd  

 Ze worden nu zélfs door Tom Egbers gerespecteerd! 

P En vorig seizoen was het ook al zo’n feest 

 Toen speelden ze eventjes echt Europees 

T ja, dat duurde toen inderdaad maar heel even 

 Met veel Almeloërs die in de bus zaten te beven  

 Ja, de OAD vervoert je werkelijk piekfijn  

 Tot bijna onder in het ravijn… 
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P Dan nu maar weer de binnenstad 

 Wordt dat nu eindelijk eens wat? 

T Nou, je ziet nu steeds meer kranen 

 Het is dus niet te verdonkeremanen 

 Dat er voortgang wordt geboekt  

En wie de stad nu straks bezoekt 

Ziet een stad vol zelfvertrouwen 

En alom fraaie gebouwen  

P Alles gebaseerd op Gerrit z’n werk 

 Dat die man nou weg moest, dat is toch sterk 

 Als wethouder gaf-ie ‘m vaak van katoen 

 Vandaar dat-ie dat nu in de stad zit te doen 

T Ja, dat Huis van Katoen is een fraai monument 

 Wat ons betreft blijft dat er wel permanent 

 Zo stukje geschiedenis! Je kunt ervan leren 

  Dat moet je dus koesteren en heel goed beheren! 

 

P Terecht ging de burgertent tussen markt en de Waag 

 Tegen de grond – ik zag dat graag!  

 Kijk, burgerzin krijgt vanzelfsprekend mijn zegen  

 Maar zin in burgers, op die plek, stond me wat tegen! 

T Beter Wonen maakt zijn naam echt waar 

 Volgend jaar is het al klaar 

 De Kloosterhof, het Warenhuis 

 Het maakt dat Almelo weer bruist 

P En niet slechts dat: het gaat weer stromen 

Ik zie het water al de stad in komen 
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T Ook het pand van Ledeboer 

 Kreeg zijn glorie weer retour 

 Herman Hazewinkel’s investering 

 Zorgt voor hele nieuwe nering!  

P Stoplicht rood en dan weer groen? 

D’r is hier nog wel méér te doen!  

 

T De Sociëteit: twee eeuwen oud 

 En danig met de stad vertrouwd!  

P  De bibliotheek van honderd jaar  

 Geleid door een oud-ambtenaar 

 Op ’t Boekenbal de grootste pret 

 De directeur lag toen alreeds in bed … 

P ’t was weliswaar een heel groot feest 

 Maar óók al láng vijf uur geweest ! 

T ’t kan allemaal in Almelo 

 Ook dát is Almelo’s niveau  

 

P Het is dus logisch dat geen ander 

 Dan koning Willem Alexander 

 Op een ochtend, bij ’t ontbijt 

Tot zijn vrouw zei: ‘lieve meid, 

T (u merkt, als er geen microfoon is, 

 dat hun toon dan heel gewoon is)  

P ‘Ik neem je 'ns mee naar Almelo  

 Da’s heel bijzonder, zie je zo!  

 Er zijn lichten, rood en groen, 

 Maar er is véél meer te doen!’ 
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T Ze raakten daar snel aan de praat 

 Met bewoners van de Nieuwstraat 

 Ex-buitenlanders vind je daar alom 

Dus Máxima voelde zich er meteen welkom  

P Vervolgens naar onze inspiratiebron: 

 Da’s natuurlijk het stadion! 

 Alle jongens van Jan Smit 

 Stonden keurig in ’t gelid! 

T Natuurlijk kwam men niet voor voetbal 

 Maar voor een gesprekje met een tweetal 

 Dat een taakstraf daar moest doen 

 Op tribunes en het groen 

 

P We deden dus weer onze plicht 

T met dit rijmend overzicht 

P van het jaar tweeduizend zestien 

T en hoe de toekomst er zal uitzien 

P zien we dan wel volgend jaar 

T  als het bekende Rijmend Paar  

P Het beroemde nieuwjaarsstel 

T Thomasvaer en Pieternel 

P  En als Pieternel en Thomasvaer 

T+P  wensen wij u een héél goed jaar ! 


