
T G'navond allemaal, dag lieve mensen 

P u krijgt van ons de beste wensen  

T het oude jaar, dat zit erop 

P en krijgt van ons een laatste schop  

T zo hoort dat ook in 't nieuwe jaar 

P door Pieternel en Thomasvaer 

T In Almelo was veel te doen  

P en altijd ging het over poen 

 

T Ja,we konden dagen praten  

P over begrotingen met gaten 

T Almelo zit aan de grond 

P en zelfs die grond is niet gezond  

T Da's precies wat er aan schort: 

P grond teveel en geld tekort!  

T We bouwen wél een nieuw stadhuis 

P Nee, Thomasvaer, je bent abuis 

Want ons verstandig stadsbestuur 

Ziet nog meer heil in huur 

T Wou je dat nou écht beweren lk ben nou juist 

voor renoveren! 

P Tsja, wat ligt er in 't verschiet? 

Komt het er wél, of komt het er niet? 

T Gaan we lopen op 't trottoir? 

  Of langs de waterboulevard? 

P Tsja, wat ligt er in 't verschiet? 

Komt-ie er wel, of komt-ie er niet? 

T En ook zo'n heerlijk feuilleton 

Gaat over 't nieuwe stadion 



P Tsja, wat ligt er in 't verschiet  

Komt het er wel, of komt het er niet? 

T En wat zit er in het vat 

Voor onze nieuwe binnenstad? 

P Tsja, wat ligt er in 't verschiet 

Komt het er wel, of komt het er niet? 

 't is allemaal onzekerheid 

Dat hoort een beetje bij de tijd  

P        Ach, dat is toch onzin, man! 

Wij trekken nu ons eigen plan! 

T ontruim de binnenstad van zuid tot noord! 

P alles gooien we overboord! 

T en op de ruimte die ontstaat: P

 het nieuwe stadion van formaat 

T   Parkeren — dat is nu wel helder  

P       Doe je gratis in de kelder 

T Kinderen kun je ergens droppen 

P  zodat ouders kunnen shoppen 

T  het College en de Raad  

P krijgen huisvesting op maat 

T in de ruimte — da's uniek  

P ónder het stadionpubliek! 

T Wát een idee, 't is om te zoenen  

P en het scheelt de stad miljoenen  

T dus te mooi om waar te wezen  

P 't gaat niet door, zo valt te vrezen 

  



T Almelo streeft naar evenwicht 

P dat pést ook in dit tijdsgewricht  

T In het College van B & W 

P doen ze daar nu ook aan mee 

T Ja, drie mannen en drie vrouwen 

P die daar het beleid ontvouwen 

T we zeggen het maar ongezouten: 

P dat danken we aan Theo Schouten! 

T die vertrok pontificaal 

P naar de buurstad Oldenzaal 

T en na enig overleg 

P Timmert Anja hier nu aan de weg!  

T Ze doet dat zélf, ze is ervaren  

P en heeft steeds minder ambtenaren  

T dát is Andela's grote kracht 

P hij is een ware 'uitvoerende macht' 

T en geweldig op de duit 

P húp, zo honderd man eruit! 

T het moet allemaal goedkoop 

P dus gaat alles overhoop 

T Een dienstauto? Het kan wel zonder  

P Ga maar fietsen, da's gezonder  

T Onze Jon geeft al het voorbeeld 

P die is van zuinigheid een toonbeeld 

T En Gerrit snijdt in de cultuur 

P vindt subsidies veel te duur 

T stelt daaraan dus paal en perk  

P Da's het échte slagerswerk! 

  



 

T Heracles was bijna zeker  

P van een felbegeerde beker 

T Nou, het kostte klauwen geld 

 

P merkte onze Jan gekweld 

T Wat je ook verder doet aan sport: 

P Jan van Marle houdt je kort 

 'De  heeft geen cent' 

P zo beweert hij pertinent 

T en zo wilde het niet veel schelen 

P of we stonden onder curatele 

T maar dankzij Cogas en de MAU 

P bleven we uit de provinciale klauw  

T hoewel, bedenk je nu wat zuur, 

P was Cogas toen dus tóch te duur?  

T Genoeg gezanik over munten 

P Er zijn ook positieve punten  

T Hornbach bouwt een filiaal  

P Dát trekt mensen, kolossaal! 

T En Napoleon komt eraan! 

P Waar heb je dát nu weer vandaan? 

T    Er komt een Historisch Festival 

P Dat komt door 't nieuwe jaargetal 

T Oh ja, tweehonderd jaar geleden 

P is er een beroemde slag gestreden 

T en strakjes in het Schelfhorstbos 

P is Napoleon opnieuw de klos 

T dankzij Makkinga zal hij ervan lusten 

P en die heeft stoelen genoeg om uit te rusten! 



 

T Laten we eens kijken in eigen kring  

P In onze Historische Vereniging  

T Twee leden hebben een nieuwe missie 

P in de Activiteitencommissie 

T Hans en Hans gaan op ons passen 

P benieuwd waarmee ze ons komen verrassen 

T die twee gaan het goed doen, die houden het fort! 

P Tenzij het verschrikkelijk Hannesen wordt ...  

T en Jan, Jaap en Ineke, Gerda en Greet: 

P bedankt voor wat je voor ons allemaal deed! 

T     de excursie naar Twickel staat ons nog voor de geest 

P het was, zeg ik eerlijk, een onvergetelijk feest! 

T Maar helaas: ook droeve dingen gebeuren 

P zo moesten we het afscheid van Gerard betreuren 

T De zoon van de meester die Kapbaarg bedacht 

P wordt door ons allen zeer hoog geacht 

 't Museum voor Heemkunde, de bibliotheek  

P waar hij zich inzette voor stad en voor streek 

T we genoten van jou met volle teugen  

P en missen nu ons historisch geheugen 

T Gerard, bedankt voor al wat je deed 

P Er is er niet één die zich aan je meet  

  



 

T Zeg, nu je het hebt over die bibliotheek 

Weet je wat daar gebeurt elke week? 

P Ja, nou en of, dan is er Rumoer 

Een bijeenkomst met reusachtig geouwe  

T Ho ho ho, hou op met dat katten 

Dat heten: politieke debatten 

Zo wil men de burger bij de politiek betrekken 

Maar of dat lukt, moeten ze nog wel een keer checken .  

P Nou, ze praten dóór en Iángs elkaar  

Het is vaak rustiger in het abattoir  

Maar goed, als het jou wat zal lijken 

Zal ik er donderdagavond eens gaan kijken 

T Moeten we nog tijd besteden  

aan onze beide partnersteden? 

P de besturen van de comité‘s 

onderzoeken met een pokerface  

nu het recht van hun bestaan 

T    nou, die zijn niet weg te sláán! 

P En de Grotestraat krijgt leuke banken 

T voor de vermoeiden en de manken  

P die krijgen, om ze te promoten, 

T de namen van bekende stadgenoten 

P het zal ons dan ook niet verbazen 

T om op Herman Finkers uit te blazen. 

  



P Jan van Kooij deed heel goed mee  

T met het Almeloos dictee  

P Ja, die Jan kan heel goed schrijven  

T Dus hij mag nog even blijven! 

P Wordt Almelo groter, met Wierden erbij?  

T Komt het tot een herindelings-karwei? 

P Van Woudenbergh wil wel, in 2013! 

T    Hij heeft die Wierdense ruggen voldoende gezien! 

P 'Kom er toch bij, hier is gastvrij onthaal' 

T Maar in Wierden spreken ze andere taal  

P Zeg Thomasvaer, één ding begrijp ik nog niet 

Wat is nu eigenlijk iets als een 'tweet'? 

T dat is een berichtje, dat gaat digitaal en wie nog 

niet twittert, die is niet normaal 

P Oh, kun je dat Ieren, hoe leer je zoiets? 

T Vraag maar aan Jon, die doet 't zelfs op d'r fiets 

P Oh, pas maar op dat ze er niet van af zal rollen  

T Nee hoor, het leidde alleen maar tot oliebollen 

P dat was dus lachen en zeggen we daarom:  

T hartelijk dank toe aan Michael Sijbom 

  



P Nou, het jaar zit erop, ons verhaal is nu uit 

T maar één ding heb ik nog voor u tot besluit: 

P      Oh, ik weet nu al waarover dat gaat 

        Het is blauw en groen en je vindt het op straat 

T Nader bepaald staat het midden in 't water 

        Omgeven door luidruchtig eendengesnater 

P       College, ik smeek je, al kost het dan geld,  

T Stop met dat zinloze kleurengeweld! 

P Dit jaar een kerstboom met zachtwitte lampen  

T zodat onze ogen niet constant verkrampen! 

P Dit was de samenspraak van Thomasvaer 
 

T én Pieternel. 

 

P         Daarom zeggen wij als stel 

            nu tegen alle mensen 

 

P/T      voor 2013 onze allerbeste wensen! 

 

 

 


