T.

Een heel nieuw jaar! Een nieuw begin!
‘k begin er aan met goede zin

P.

Maar éérst een blik op het oude jaar
Dus ik zou zeggen: begint u maar!

T.

Nou, Pieternel, laat ik vertellen:
We beginnen met ons voor te stellen
Ik sta hier thans als Thomasvaer
En geef een blik op ’t oude jaar

P.

En mijn naam is dus Pieternel
En wat ik doe, dat weet u wel
Als hij hier onzin staat te zeggen
Ben ík ’t die ’t uit mag leggen

T.

‘Onzin staat te zeggen’- moet je ‘ns horen!
Die táál van jou straft soms mijn oren!

P.

Nou ja, vooruit, doe mij een lol
Vertel ons liever van Hans Krol

T.

Die heeft ons eind van ’t jaar verlaten
Goh, wat kon die man geweldig praten
En een goed historicus
Een levende catalogus!

P.

Maar ook de man die ‘t overnam
Je weet wel: Theo van Rijmenam
Doet ongetwijfeld goeie dingen
die bij ons respect afdwingen

‘
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T.

Oh, hij zal het zeker niet verpesten
Dus Theo, joh, het allerbeste!

T.

Met Oud en Nieuw, weet iedereen

P.

Gaan we er kris en kras doorheen

T.

Wat nog altijd heel succesvol bleek
Is de samenwerking met de Bibliotheek

P.

Zoals de lezing over onze vrijheidsstrijd
Daarvoor hadden ze 80 jaar de tijd
Gevuld met gedichten en muziek
Ja, dat trok een groot publiek

T.

Jammer dat een stel vandalen
In ons archief gingen donderstralen

P.

Het kostte Harry Koop en zijn metgezellen
Heel veel moeite om dát te herstellen

T.

Camera’s moeten nu voorkomen
Dat het ooit weer voor zal komen

P.

Hans Holtman heeft iets uitgegeven
Over 300 jaar van het Joodse leven

T.

Héél goed dat deze historie is verteld
En beloond werd met de Almelo Speld!

P.

We kunnen hem niet genoeg aanspóren
Laat nog véél méér van je horen!
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T.

Bekend is van dit fenomeen:

P.

We gaan er kris en kras doorheen

T.

We komen toe thans, heel klassiek:

P.

Aan de Almelose politiek

T.

In de Raadszaal vele acties
En dus nu al 15 fracties!

P.

Maar slechts vier hebben ’t privilege
Plaats te hebben in ’t College

T.

Vier wethouders nemen de besluiten
En twéé van die vier komen van buiten

P.

We wisten wel: we zijn een arme stad
Maar zó erg arm?! Dat is me wat!

T.

Maar stuk voor stuk zijn ’t béste mannen

P.

En de vrouwen staan weer bij de pannen …
Je ziet: als de heren gaan regeren
Mag je gelijk gratis parkeren!

T.

Oh oh, we staan weer op een kleine teen

P.

Gelukkig gaan we er kris en kras doorheen

T.

Almelo krijgt een heel nieuw hart
’t verlies van ’t ouwe kost weinig smart

P.

We krijgen ruimte, en wat later ..

T.

Staan we half in het water!
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P.

Nou, ik mag me er graag vertonen
Je kunt er zelfs nu beter wonen!

T.

Helaas geldt dat niet voor ’t Elisabeth

P.

Nee, die worden er allemaal uit gezet …

T.

Albert Heyn ging op de loop
In plaats daarvan dan nu de Coöp

P.

Maar eentje in een nieuwe stijl
Die aansluit op ’t Nieuw Almeloos Peil

T.

De fietsers hadden last van pech
Er was géén geld voor de fiets-snelweg

P.

Geen reden voor een huilaanval
Dat woord ‘snel wég’: dat zegt ’t al!
En tól betalen voor een fiets
Hou toch op, dat is toch niets

T.

De Singel dicht, óók zo’n probleem
Zo zwak is ons verkeerssysteem!

P.

Ach, hou toch op met al die klachten
Nou, dan zúl je even moeten wachten
Mensen, doe toch niet zo vrees’lijk dom
Rij gewoon een stukje om

T.

Ach, je hebt eigenlijk wel gelijk
Mensen zijn zo snel over de … rooie
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P.

Zo is dat, we draaien er niet omheen

T.

Maar gaan er kris en kras doorheen

P.

Hoe wordt hier de misdaad aangepakt?
Worden boeven in ’t gevang gekwakt?

T.

Nou, Gerritsen is bepaald niet traag
Hij grijpt ze heel snel in de kraag
En als-ie komt, is-ie niet alleen
Hij heeft duizend agenten om zich heen!

P.

Zo hoort het ook. Voor recht en orde!
Wat zou er anders van ons worden?

T.

Ook onder schilders zijn er delinquenten
Denk eens aan Gierveld, met z’n vieze prenten

P.

Ah get, je zag een borst, een blote
En een vent met bokkenpoten!
En een tweede zonder hemd!
Dus zei de rechtbankpresident:

T.

‘Dit vieze doek moet snel verdwijnen!
Breng het naar de magazijnen!
Ongepast in ons profiel!
Het kwetst de tere boevenziel!’

P.

Zo demonstreerde hij heel fijn
Hoe een grote stad heel klein kan zijn …
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T.

Opnieuw een trap tegen een scheen

P.

We gaan er kris en kras doorheen

T.

Kees Smit wil op ’t Businesspark gaan bouwen

P.

Om daar stoelen uit te vouwen?

T.

Ja, óók. Hij slaat zijn slag
Terwijl ‘t eigenlijk daar niet mag

P.

Maar de gemeente zei ‘’t is géén grap!
Dát is nou ondernemerschap!
Een beetje rekken aan de grenzen
En we kunnen doen wat we maar wensen!

T.

Nou, we gunnen Kees z’n onderdak
En die vergunning in z’n zak!

P.

Die Kees, dat is geen brekebeen

T.

Al gaat-ie er kris en kras doorheen.

P.

Almelo, een stad met vuur
Geweldig aanbod van cultuur!

T.

Katoen en Nu, Krakend Verzet
Een ongekend acteerpalet !

P.

Hof 88, Bibliotheek
Ze bieden het beste van de streek!

T.

In ’t Hotel en het Theater

P.

Klinkt applaus en luid geschater
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T.

En op de Boulevard van Bethlehem
Stonden voetgangers doorgaans klem

P.

’t Verkeerslicht is hier rijk gekleurd
Als je eens ziet wat hier gebeurt

T.

Je bent wel héél erg in de bonen
Als je aan de kust gaat wonen …

P.

Van Almelo tot Scheveningen

T.

Kris en kras door alle dingen !

P.

Komen we toe aan Héracles

T.

Héél erg goed, je hoeft niet op les
Want zou je spreken van Herácles
Dan moet je nodig eens op spraakles

P.

Dat is onjuist, is mij verteld
Héracles was een Griekse held
En Herácles is, dat merk je zó,
Een voetbalclub in Almelo!

T.

Goed, dat was een aardigheidje
Maar ze staan wél in het linker rijtje
En ze kwamen daar terecht
Met een Duitse coach, en da’s niet slecht
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P.

Jan Smit en Hoogma zijn afgereisd
Naar ‘t KNVB kantoor in Zeist

T.

’t was daar een drukte van belang
Ger Vermeulen vond ook al de uitgang

P.

Die had daar jarenlang recht gesproken
Als iemand een ander een poot had gebroken

T.

Aan die bende voetbalproleten
Heeft-ie wel twee auto’s versleten

P.

En voor het veroordelen van mening delict
Hebben ze ‘m tot Bondsridder getikt!

P.

Zeg Thomasvaer, ik bedenk me net
Is het misschien een goeie zet
Jan Smit in het stadhuisgewoel te mengen
Om daar eens wat rust te brengen ?

T.

Nou, ze staan zelfs voor de rechter
Dus dan kan het niet veel slechter
Jan ertussen, zeker wel !
Wie niet luistert: dwangbevel !

P.

Ja, U ziet het al meteen

T.

Jan gaat er als een speer doorheen
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P.

Nou, ik heb genoeg staan zweten
Zijn we soms nog iets vergeten?

T.

Ja, in ’t College van B en W
Zit nu weer de VVD
En ik dacht eventjes met schroom:
Wéér blauwe lichtjes in de boom?

P.

Ja, da’s waar de VVD voor stáát
Er moet veel meer blauw op straat

T.

Maar de lichtjes blijven wit
En ik weet hoe of dat zit
’t Was een reuze leuk cadeau
En wel van MKB Almelo!

P.

Ik zeg nu tot iedereen:
We gingen er kris en kras doorheen

T.

Het ga u goed, het is nu klaar

T&P Wij wensen u een heel goed jaar!
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