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T. Goedenavond, kuieravond, jawel, jawel, we zijn weer terug ! 

P. Scherp van tong maar mild van hart, staakt allen het gekuch!  

T. Wij leggen het vergrootglas thans op Almelo 

P. Bereid u voor op een confrontatie-show  

T. Wat ging er fout, en wat ging er goed? 

P. Waar bleef het droog, waar vloeide bloed? 

T. U hoort het thans in onze samenspraak 

P. Soms schieten we mis, maar vaak schieten we raak! 

T. En is het ‘ns mis, dan boeit dat geen ruk 

P.  Net als Maathuis zeggen we dan: ‘ongeluk!’ 

 

T.  Het zal u inmiddels wel duidelijk zijn 

P.  Dat hij groot is, en ik klein  

T.  Nee, ik wou zeggen: hoe we héten 

P.  Joh, dat zijn de mensen niet vergeten! 

T. Voor alle zekerheid: die kleine hier is Pieternel 

P.  En Thomasvaer hier completeert dit stel 

 

T. Op Almelo richten we onze pijlen 

P.  Met iedereen kunnen we de vloer aandweilen 

T. En denk nooit: ha, ze zijn me vergeten! 

P.  Tot het einde toe zult u zitten zweten 

T.      We hebben er uren op moeten trainen 

P&T: Maar we gaan er kris en kras doorhene!  
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T. Zo, de kop is er af, waar gaan we beginnen? 

P. Nou, dat kan ik zó voor je verzinnen 

T. Wil je dat ik de politiek aanboor? 

P. Joh, waar komen die mensen ánders voor? 

T. Goed. We kregen een nieuw stadsbestuur 

P.  Met een nieuwe wethouder. Helemaal puur… 

T. Ja, én een goeie, wat ik zo beschouw, 

Dit kán niet fout gaan, want het is een vrouw! 

P.  Nou Thomasvaer, dat onderscheid wordt niet meer gemaakt 

 Ik ben hier ten diepste door geraakt  

 Het gaat om de hersens, zou ik menen 

 En niet om de lengte van een paar benen!  

 Jij denkt nog steeds in mannen: werk, vrouwen: pannen 

 Altijd hetzelfde! Typisch mannen!  

 T. In elk geval kregen we direct de garantie: 

 Álles wat we gaan doen, dat ademt transparantie! 

P. Nou, daar bleek het nodige aan te schorten  

 Met die zeven geheime Businesspark-rapporten  

T. Na heel veel ophef toch maar openbaar 

 ’t Ging per ongeluk’, zei Maathuis maar 

P. Dat wil niet zeggen dat hij niet zou deugen  

 Liberalen hebben wel meer last van hun geheugen 
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T.  Hij heeft Hornbach toch ook in zijn portefeuille? 

P. Ja, hij werkt wel hard, het is geen luie! 

  Twaalf miljoen heeft die kwestie al gekost! 

T. En het heeft nog helemaal niets opgelost! 

 ‘Ach, soms is ’t winnen, soms verliezen’ 

 Kreeg Maathuis zelfs over z’n kiezen 

S. ’t Geld groeit ‘m zeker op de rug 

 Dus ik zie Langius nog wel ‘ns terug … 

P.  Nou ja, we geven ze hier wel van katoen 

 Maar vind maar eens de mensen die ’t gaan doen! 

T. Precies! ’t Is vaak een sprong van de hoge plank 

 En niet zelden is het stank voor dank … 

P.  Behalve dan voor Arjen, de beroemde 

 Crimefighter, die men herbenoemde 

 Als eerste burger van de stad 

 De beste sheriff die men ooit had. 

 

P. Met Oud en Nieuw, weet iedereen  

T.  Gaan we er kris en kras doorheen 
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P. Heracles viel vorig jaar dus uit de boot 

T. Geen speler die er voldoende tussen de palen schoot 

P. Sommigen zeiden: wij zijn blij 

 Eindelijk een weekend vrij 

T. Maar wat de club nu al weken oogstte 

 Brengt ze snel terug naar het hoogste 

 Promotie ligt nu in ’t verschiet 

 Degraderen ligt ze niet 

P. Heracles, speel dit jaar zoals het hoort! 

 Met Ajax, FC Twente, Feyenoord 

T. En speel op gras, da’s puur natuur 

P. Dat geeft de club een nieuw statuur 

T.  En weet je: gras, dat kun je maaien 

P. ` Moet je straks ’t publiek zien zwaaien 

 

T. Met Oud en Nieuw, weet iedereen  

P.  Gaan we er kris en kras doorheen 

 

T.  Die groene go-sharing scooters 

 Met hun irritante scherpe toeters … 

  Het leken af en toe sirenen 

P. Ja, die zijn plotseling verdwenen 

T.  Ik ga die krengen echt niet missen 

 Honden die hun poot er tegen optilden… 

En midden op de stoep geparkeerd!  

Hebben de mensen dan geen fatsoen geleerd?!  

P. Jazeker hebben mensen hier fatsoen 

 Die van alles voor hun stad en mensen doen 
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T.  Giancarlo Talamini, van de ijszaak bij de kerk 

 Die had aan buurtgemeenschap heel wat werk 

P. Met zijn vroege overlijden 

 Kwam een einde aan de ijstijden 

T.  Het pleintje is beduidend stiller 

 En zónder ijszaak zelfs wat killer 

P. Split Level op de Kop van Zuid 

 Stapte er na een halve eeuw weer uit 

T. Wieger en Marlien, wat jammer dat jullie staken 

 Jullie waren in de stad een baken! 

P. En dóór, dan weet nu iedereen, 

 Tenslotte gaan we er kris en kras doorheen 

 

T. De gemeentebegroting van dit jaar 

 Is dik in orde en dus klaar 

P. Dat betekent dat gewerkt wordt aan een schone stad  

 Geen onkruid tussen stenen, want alles moet hier glad 

T. Pak hark en schoffel, meetlat en spade  

 En maak een aanvalsplan, alleen of met uw gade 

P. De stad moet schoon en blinken als de pest 

T. Als u nou vast begint, doen wij daarna dan wel de rest  
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P. Meer dan 100 bomen stonden aan de Zevenbos 

 Daar gingen kettingzagen onversaagd op los 

T. Die ene activist die tot hun redding op kwam dagen 

 Werd door boa’s en agenten weggedragen 

P. Een demonstrant in Almelo moet daarom weten 

 Dat hij of zij geen kledingvoorschrift moet vergeten   

T. Trek klompen aan, een blauwe overall, de vlag ondersteboven  

 Dan zal de Almelose Hermandad u buitengemeen loven 

 

P. Met Arjen Gerritsen aan het roer is iedereen hier veilig 

 Gewoon doen is al gek genoeg: dat thema is hem heilig  

T. Op elke straathoek een verkeerslicht is daarom zijn streven 

 En wie door ’t rooie licht rijdt, nou, die zal eens wat beleven! 

P. Dus wie de tekst ‘Almelo Waterstad’ op de graffitimuur van het Stadhuis 

 Veranderde in ‘Almelo Flaterstad’, diens koppie is niet pluis  

 

T. Het stedelijk museum zoekt als een gek 

 Naar een nieuwe, fraaie plek 

P.  Nou, het Hofkeshuis is daarvoor zéér geschikt  

 Logisch dat men dat inpikt 

T. En verder wordt het busstation heringericht 

 Dat geeft de stad een beter aangezicht  

P. Precies! We dachten aan een stadsfontein 

Maar in plaats daarvan mag het Bevrijdingsmonument er zijn 

T. Daar zullen zeker ook de Canadezen 

 Heel erg tevreden over wezen! 
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P. Ook de collega’s van Stichting Stadsherstel 

 Dragen bij met vrolijk spel 

T. Wat U nog altijd het Wetshuys noemt  

 Was eens als het Oude Stadhuis beroemd 

P. Vandaar het torentje op het dak 

 Waar wat licht op wordt gekwakt 

T.  Oh! Maar dát begrijp ik wel! 

 Dat heet een klank- en lichtspel  

 

P.  En nog iets, en dat begrijpt wel iedereen 

 We gaan er kris en kras doorheen! 

T.  We hebben nog dingen uit de eigen club 

 Dus voor de draad ermee, van één, twéé hup  

P. Harry Koop werd koninklijk onderscheiden 

 Voor zijn mateloze arbeiden 

 Aan de website almelo.erfgoedopdekaart 

 Nou, da’s zeer zeker een lintje waard! 

T. Lezingen deden we samen met de bieb 

 Nou, die gingen soms wel heel erg diep! 

P. We gingen op excursie en maakten een mooi blad 

 Dat waardevolle foto’s en teksten bevat 
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T. Wim Noordik zit niet meer op de centen 

 Maar verdient nu vele complimenten 

P. Als ons website fenomeen 

 En bestuurslid in het algemeen 

T.  Ton Meenhuis heeft tot slot geleerd 

Hoe de sleutel van de kluis goed wordt beheerd 

 

P. En dan begrijpt nu iedereen: 

T. We zijn er eindelijk doorheen 

 Wij danken u voor uw geduld 

 Maar écht, we zijn nu uitgepraat 

P. Behalve dan nog deze wens 

 Die brengen wij van mens tot mens 

P&T Als Pieternel en Thomasvaer 

 Wensen wij u een héél goed jaar!  


