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G. Gegroet, publiek van Ambt en Stad 

 Wij zijn de nieuwen op uw pad 

W De zonen van 't fameuze Nieuwjaarsstel 

 Bekend als Thomasvaer en Pieternel 

G die alles dat er in de stad geschiedt 

 bezongen in dit nieuwjaarslied  

W. Maar Thomasvaer woont aan de kust 

 Geniet van welverdiende rust 

G Maar met oudjaar staat hij op ’t strand 

 En steekt daar kratten in de brand!  

W.  Hij komt dus niet naar Twenteland 

 Want hij loopt met een enkelband! 

G. En dus zei moeder Pieternel 

 - en zeker, dat begrijp ik wél -  

 Als Thomasvaer verstek laat gaan 

 Ga ik daar niet allenig staan 

W. Dus als welopgevoede zonen 

 Zullen wij hun kunstje gaan vertonen 

G Mogelijk denkt u: wat armzalig! 

 Maar we doen het maar éénmalig …  
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W Broeder Gait staat op de bres 

 Voor ons aller Heracles 

 Want als bejaarde Almelo-yup 

 Zit-ie daar in de Businessclub 

 Kortom: ik vind hem héél bekwaam 

 Hem te vragen naar … die naam? 

G Broer Wullem, breek mij de bek niet open! 

 Die naam zou ik zó van ’t stadion slopen 

 Erve Asito – wie kán ’t bedenken?! 

 Die hadden behóórlijk zitten tanken!    (drinkbeweging)  

 Zo’n  naam, die doet mij veel verdriet 

 Geen wonder dat ‘r iemand een kip losliet 

 Alleen - dat vond ik wel een mop –  

 Die kip die had z’n kop nog op!  

W. Tsja, Erve … doet me denken aan een weitje 

 En dat voor een club in ’t linker rijtje. 

We zijn nog lang niet toe aan het besluit 

 Maar de éérste kat is er al uit!  
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G We zijn niet alleen maar negatief 

 Zo wordt de binnenstad erg attractief! 

 We hebben nu het water terug 

 Alleen wat heisa over die brug 

 En af en toe, dan laat er 

Iemand ook een kind te water 

W Nou ja, dat moet dan maar zo zijn 

 Wat wil je dan? Een ijzeren gordijn?  

G Ja werkelijk, er zijn er die dat willen 

 Almelo – je blijft er toch om gillen!  

 

W Op het water ook een boot van naam 

 En ook niet zó maar iets: een échte praam 

 Miel Westenberg vond het ding in ’t Friese land 

 En heeft ‘m met vrijwilligers bemand 

G Inzendingen voor het kunstwerk: tomeloos 

 Gelukkig dat men de ijsvogeltjes koos  

W De marktkooplui, met al hun luide praatjes 

 Staan nu weer op de goeie plaatsjes  

 Zo’n markt hóórt toch midden in de stad 

 Dus zo is ’t goed, d’r is ruimte zat!  
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G Nou, misschien moeten we dan kijken  

 Of de visboer wat wil wijken 

 Want de dampen van z’n vissen 

 Zijn daarboven niet te missen 

W Ja, de huurders van het Warenhuis 

 Vinden daar hun plek niet pluis 

 Door de vislucht zit je daar niet vrij 

 En daar komt zomers nog de hitte bij! 

G En dus riep men in jammertonen 

 We dachten dat we Beter gingen Wonen!  

 

W Peter van der Hout ging daar ook weg 

 Maar had gelukkig niet de pech 

 Dat hij tot Ridder werd benoemd 

Want dan ben je later misschien gedoemd 

Omdat er iets aan je bleef kleven 

 Dat je dat ding dan terug moet geven 

G Dat was bij Joseph bijna aan de orde  

 Omdat een aantal huurders morde 

 Ze wreven in de wonden zout 

 Door achterstallig onderhoud 

 



 
5 

 

W Wie zaten er verder op de blaren? 

 Dat waren onze ambtenaren 

 Die gaan nu leren hoe ze humaan 

 Met ménsen om moeten gaan 

G En ook de cursus sámenwerken   

 Vraagt nogal wat van die klerken  

 De sloomste ambtenaar, ‘t wordt een véchter 

 Die sleept je zó voor ’t hekje van de rechter!  

W Gelukkig wist men ’t toen toch nog snel te blussen 

 Ze hebben ’t in een hoekje af staan kussen 

 En vervolgens juichten de burelen: 

 Almelo niet meer onder curatele!  

 

G Ook wil men nog een school verkopen 

 Maar ook dat wilde niet lekker lopen 

W was er een ambtenaar aan het lekken? 

 Of iemand een pc aan ’t hacken? 

 Men vroeg het aan KPMG 

 Maar gelukkig viel ’t reuze mee 

G Er bleek geen ambtelijke misser 

 Dus dát liep ook af met een sisser! 
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W Vijf jaar geleden kwam ’t op in iemands hoofd: 

 Auto’s in de Grotestraat ! werd toen beloofd 

 En door de bekende ambtelijke spoed 

 Hoor je nú reeds daar: opzij, toet toet 

G Lokale ondernemers: niet gelukkig 

 Sterker nog: ze zijn uitgesproken nukkig  

 Maar dat kan het stadhuis niet boeien 

 Men wil zich daar niet mee bemoeien 

W ‘U wilde toch – en ik citeer: 

 ‘ in de zaken méér verkeer!’ 

 

G Ja, het wil wel eens verkeren 

 Denk alleen al aan ’t parkeren! 

 Twee uur gratis, zeiden LAS en VVD 

 En namen dat in hun programma mee 

W Maar zit men eenmaal op de troon  

Dan veegt men het geheugen schoon  

 En ondernemers horen dan: ‘Ja, doei ! 

 Hier past slechts een samenhorig: 

W&G    FOEI!  
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G En nu de aandacht voor een ander ding 

 Hoe verging het hier in deze Kring? 

 Natuurlijk méér dan eens een voordracht 

Door iemand die ons weer wat bijbracht  

W Zo kwam iemand hier het nodige zeggen 

 Over Buurse beek en ook de Regge 

 Men ging op reis, en wel naar Kleve  

Daar is veel geld aan uitgegeven 

G Je vergeet nog bijna wat ! 

 Het vier maal verschijnen van het blad!  

 En ’t verkrijgen van de ANBI status 

 Maakt een gift aan ons al bijna gratis!  

W En verder is er veel profijt 

 Van een heus plan voor beleid 

 En we zijn ons aan ’t bekwamen 

 In het maken van reclame 

G Maakt u zich dus nimmer zorgen 

 We houden niks voor u verborgen!  

 Openheid! zegt dit bestuur, 

Want het gaat om de cultuur !  
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W Volgend jaar vieren we samen 

 Dat onze bevrijders kwamen  

 Da’s al weer driekwart eeuw geleden 

 Ja, de tijd is snel vergleden …  

G Wat we evenmin verzaken 

 Is ons erfgoed te bewaken 

 Mans Kapbaarg en het Stadsherstel 

 We beschermen alles even fel 

W Wij doen wat u van ons verwacht 

 Want ‘samenwerking geeft ons kracht en macht’ 

 

G We moeten nog twee namen noemen  

 Van mensen die wij hierbij roemen 

 Jan van Kooij, over wie wij nog dikwijls praten, 

 Heeft ons helaas voorgoed verlaten 

W Een ook gedenken wij in eerbied  

Hans Holtman die ons eveneens verliet 

 Beiden waren waardig adviseur 

 Jan als voorzitter, Hans als redacteur  

G We gedenken hen nu hier in deemoed 

Ze zijn vanaf dit jaar ons eigen erfgoed  
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W Nou, nu nog even, zonder stress 

Terug naar het begin, naar Heracles 

Die kreeg dit jaar een Duitse trainer 

En dat maakt mensen soms gemener 

G Zo was er ene M. van Basten 

 Die zich snel in onschuld waste 

 Na het roepen van ‘sieg heil’ 

 Ja, die man die heeft gevoel voor stijl 

W ’t was een grapje, zei hij later 

G Ja, dat zég je, na zo’n flater   

W Nou, van Basten heeft dus wat misdreven 

 Maar Wormuth heeft ’t ‘m vergeven 

 

G Nog een allerlaatste woord  

 Aan paps en mams, zoals het hoort 

W.  Beste Thomasvaer en Pieternel 

De héle club zegt: dank je wel 

G. Jarenlang stonden jullie hier 

 Verkleed en wel, voor ons plezier 

W Het jaar begon dan met een feest 

W&G  DUS DANK JE WEL, ’t  IS MOOI GEWEEST 


