P.

Kijk aan, kijk aan, het nieuwe jaar is nu begonnen
De schrijver heeft een nieuwe tekst verzonnen
Die hij ons vervolgens toezond

T.

Goedenavond, goedenavond, goedenavond!

P.

Wij zijn het weer, U kent ons wel,
Hij Thomasvaer, ik Pieternel
Wij maken nu het jaar rond

T.

Goedenavond, goedenavond, goedenavond

P.

Wij treden op voor Ambt en Stad
Tubantia en roddelblad
De voetbalclub en zelfs de bridgebond

T.

Goedenavond, goedenavond, goedenavond!

P.

Allereerst nu een moment van plecht
Jan van Kooij werd héél terecht
Het vorig jaar door ons geëerd
Voor wat hij voor ons heeft gecreëerd

T.

Het informatiepunt daar in de Bieb
Dat hij met zoveel aandacht schiep
En ‘t glanzend blad van ons genootschap
Dat kwam ook al van dat heerschap!

P.

En daarom werd hij onverbloemd
Hier tot erelid benoemd!
Dus lieve mensen, zonder grappen
Mag u hiervoor even klappen!
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T.

Zeg Pieternel, men zit te smachten
Wat wij van de Gemeenteraad hier dachten!
Wat zeg je daarvan, kwebbelkont?

P.

Goedenavond, goedenavond, goedenavond!

T.

De PvdA was ooit de politieke leider

P.

Nu is ’t de Partij van de Arbeider

T.

Ja, ook ter linkerzijde moet men leren
Wat Bredero zei over ‘verkeren’…

P.

Ho! Verkeer! Dat is toch nota bene
De portefeuille van Irene?!

T.

Ja, die doet heel veel verkeerd
Dan links, dan rechts, of omgekeerd
En als je vraagt waaraan het schort?
Húp – dan ligt er weer een duur rapport!

P.

Ja, keuzes maken, niet eenvoudig
’t Resultaat maakt mensen vaak wantrouwig

T.

Irene, ons advies – en ’t kost je niets:
Verbied gewoon verkeer per fiets!
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P

En dan onze burgervader
Uit het liberale kader
Hij diende zijn eerste volle jaar
En kennelijk valt hem dat niet zwaar

T

Wat dacht je?! ’t Is er een ‘oet Enter’
En, dat zie je wel frequenter,
Die weten heel goed hoe ’t moet
Dus logisch dat die man voldoet!

P

Voor boeven is hij spijkerhard
Wie hier een wietplantage start
Staat onmiddellijk op straat
Ja, Arjen die heeft ruggengraat!

T

Gijs Stork doet volgend jaar wéér mee
Da’s periode honderd twéé!
Zodra hij in de Raad belandt
Is ’t geen pluche, maar klittenband!

P

Die Raad van Almelo blijft bijzonder
Dat we nog bestáán, dat is een wonder
Aparte lijsten, vol met namen
En dan ineens weer allemaal Samen!

T

En zie ‘t College dat men uitkoos:
Een uit Drenthe, één partijloos
De anderen zijn van eigen grond

P

Goedenavond, goedenavond, goedenavond
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T

Ja, leuke grap, maar ‘k wil maar kwijt:
Het wordt toch wel een keertje tijd
Dat we onze eigen boontjes doppen
En niet naar wethouders gaan shoppen

P

Nou, zit nou maar niet te kniezen
Straks kun je de nieuwe kiezen!

T.

Ja, ‘k ben benieuwd hoeveel partijen
Nu met elkaar gaan bakkeleien!

P.

Er is in elk geval een lijst weer bij…

T

Oh ja, was er nog eentje vrij?

P.

Ja, ’t is bijna abnormaal:
Er is een wachtlijst, voor ’t stemlokaal!

T.

Politiek is hier een carrousel
Maar léven, ja, dat doet het wel!

P.

Wie werd ‘Politicus van het jaar’?
Da’s een titel, daar haakt men naar!

T.

Nou, de allerbeste coryfee
Was Jemy Pauwels, VVD
Een goed debater, harde werker
Niemand toonde zich nog sterker
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P.

En Loupatty, ooit een rooie
Haalde ook een plek, een mooie!
Hij werd derde in de rij
Dus de VVD héél blij

T.

Had Loupatty daarom soms besloten
Uit te zien naar nieuwe bondgenoten?

P.

Oh, die dacht: wat die Irene doet
Dat kan ik eigenlijk net zo goed
Dat links of rechts, dat maakt me ziek
Ik ben gewoon bi-politiek

T

Goh, dat is iets nieuws! Wat een idee!
Krijgt hij nu óók een eigen plee?

P.

Oh ja, alles moet tegenwoordig gender-neutraal
Én met vergunning, niks mag illegaal!

T.

En wordt er dan tóch een vergunning verstrekt
Dan wordt er na afloop vaak nog gekwekt

P

Oh, je doelt op ’t Wetshuys, met dat terras
Die architect die dacht dat ’t wat ánders was

T.

Precies! Die Drenth moet toch hebben bewezen
Dat-ie in staat is een tekening te lezen!

P.

En een andere keer zegt die deftige heer
‘Die kleur is verkeerd, dus schilderen weer!’

T.

Kijk, die wethouder uit Drenthe, daar héb je wat aan
Maar de rest van die kneuters: zeg, blijf hier vandaan!

5

P.

Die Langius, da’s toch die man uit Drenthe?
Gaat hij niet in Almelo over de centen?

T

Zeker, en hoe meer hoe liever, is zijn beleid
En soms is dat goed, maar lang niet altijd!

P

Nee, die bootjes van België, daar blijf je van af
Je brengt zo’n café aan de bedelstaf!
Betalen, da’s best, maar alleen in een haven
Dit leek verdacht veel op ‘stelen als raven’ …

T.

Ach Almelo, Almelo, jij, arme stad
Je hebt nog maar amper een veer aan ’t gat

P

Maar óók een stadhuis voor een stevige prijs
Althans, dat maakt D’33 ons wijs!

T

Rotterdam zit per hoofd wel een stukje goedkoper
Zegt Fred, ons raadslid-autoverkoper
Maar Rotterdam heeft nu eenmaal méér mensen
In óns stadhuis zitten doorgaans forensen

P

En daar gaan nu straks weer miljoenen naar toe
Om ze ‘dienstbaar’ te maken en dat soort gedoe

T

’t Is maar de vraag wie ons hier bestuurt
Wedden dat daar iemand voor in wordt gehuurd?

P

Maar eigenlijk is ’t simpel, al klinkt dat wat sterk:
Terúg die bureaus, en gewoon aan je wérk!
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T.

Herácles verloor dit jaar een belangrijke ster
Het was een hoogst bijzondere transfer

P

Jan Smit hield het na jaren gezien
Hij dacht: ‘bij de KNVB verdien ik méér misschien’

T

Welnee, zo zit ons Jan niet in elkaar
Die heeft centen zát, geloof me nou maar
Dus ik vind dat het helemaal niet raar is
Dat-ie daar zit als chef-commissaris!

P`

En misschien dat Jan in die kringen vertelt
Hoe je méér kunt doen met veel minder geld!

T

Laten sommigen dat maar goed in hun oren knopen
Jan heeft tenslotte jaren de deur platgelopen

P

En Héracles – zo zég je dat, Thomasvaer De klemtoon op é, Herácles is raar.
Je weet ‘t: wie spreekt van Herácles
Nou, die moet nodig op spraakles!

T

Nou, best hoor, maar hoe je ’t ook zegt
Die club doet ’t prima, nou … zeker niet slecht
We zitten over ’t spel soms een beetje te mokken
Maar maatschappelijk zijn die knullen geweldig betrokken!

P

Dus lief publiek, klap nu maar eens goed
Voor wat deze club ’t hele jaar voor Almelo doet!

7

T

Dat heeft de gemeente dan ook eindelijk begrepen
Het College doet nu niet meer zo vreselijk benepen

P

Dus terug naar een skybox, om daar altijd te blijven
Samen met onderwijs en hightech bedrijven

T

Ze kunnen onder ’t spelen veel van elkaar leren
U bent daar dus welkom, mits u kunt ‘innoveren’!

P

‘Dat komt onze banenmotor altijd ten goede’
Sprak onze wethouder ten overvloede

T

Die man moeten we houden, die blijft permanent!
Die man is vóór Almelo, al is ’t een Drenth …

P

Ook bekijken wij met véél coulance
De Almelose renaissance
’t Gaat op de schop, niet op de fles
En al wat kraakt heeft véél succes!

T

De binnenstad wordt nieuw gebouwd
Er wordt een fraai gezicht ontvouwd

P

En Indië, met al zijn variatie
Is ook zo’n mooie renovatie

T

Er wordt gedacht aan de natuur
Een boom per slot is minder duur

P

Ach, jij ook altijd met je centen
Laat dat maar over aan die man uit Drenthe
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T

We hebben zo nog veel meer op de lijstjes
Denk maar aan de Sociëteit voor meisjes

P

Katoen en Nu, uit de problemen,
Mocht de Stadsprijs in ontvangst gaan nemen

T

En we konden in vervoering raken
Bij ’t Verzet, dat met succes bleef kraken

P

Maar ’t nieuws dat niemand kon bevatten:
Het nieuwe stadhuis heeft nu al ratten!

T

Maar wedden dat al spoedig bleek:
Dat is geen écht nieuws, dat is fake!

P

We deden hiermee onze plicht

T

Met dit rijmend overzicht

P

Van het jaar tweeduizend zeventien

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 !
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