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Start met Teaser.   

Inlaid’n / Inleiding  

T. Dag Paiternel. 

P. Dag Thomasvaer. 

T. + P.  Dag boeren, burgers, buitenlui. 

 Hier allen bij elkaar. 

 Wij wensen U graag allereerst, 

 Een voorspoedig, goed Nieuwjaar! 

T. Het wel en wee van’t ol’le joar, 

 Doar komm’n wie vanoa’vnd veur. 

Dus, a’s je’t  d’r aan tou hebb’n, luu, 

Neem’n wie ’t ee’m mit joe deur. 

P. Eerst verzoeken wij U, om met ons. 

 ’n Minuutje stil te staan, 

 Bij al die geen, die vorig jaar, 

 Van ons zijn heen gegaan. 

Stilte 

P. Ik draag voor in’t A.B.N. 

T. En ik gewoon in’t plat. 

P. Een stukje multie-cultie, modern hondsrug style. 

T. Zai Maint: van alles wat. 

P. Denkt U tijdens ons verhaal: 

 ,, Dat klinkt mij al te bout(d?)”. 

 Als nazorg recommanderen wij; 

 Een flinke korrel zout. 

P. Ik ben blij dat je t’rug te zien, 

 Mijn beste Thomasvaer. 

 We hebben je wel erg gemist, 

 Januari, vorig jaar. 

 

T. Ja, alles is weer okido, 

 ‘k ben meer in vorm, dan ooit. 

 En g’lukkig bi’stoe ook op tied, 

 (tot zaal) Want dat wait je ook moar nooit. 

 

P. Phoe! Eh..We hebben weer op rijm gezet, 

 Wat hier weer is gebeurd. 

T. En as je straks wat missen, luu, 

 Tja, den hebb’n wie dat nait heurt. 

P. Ja,  jammer dan! ’t Is nu telaat! 

 Eh, ZIJN ALLE OSSEN BINNEN? 

T. ALLEMOAL DE KLEPP’N DICHT! 

 WIE GOAN D’R MET BEGINN’N!! 
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Help, de dokter verzuipt! 

 

T. Peter van Ek, je kenn’n ‘m ja wel, 

 Van dörpskraant, want dei mokt ‘r. 

 Is ons d’r ain met ’n knappe kop, 

 Want Peter, dei is dokter. 

 

P. ’n Knappe kop, dat had ie zeker!  

 Met ’t dorpsfeest; Noorderstraat.       
 Dat middeleeuwse pruikje, 

 Dat ‘m zo beeeeeldig staat. 

 

T. ’n Hoesarts mot visides ried’n, 

 Bie patiënt’n langs de deur’n. 

 Dokter Peter ken dan ook, 

 Meroakels  goud chauffeur’n. 

 

P. Alleen… ’t Parkeren ging laatst niet zo best, 

 Met zijn oude, trouwe Corrolla. 

 Liet ‘m bij de patiënt voor de deur, 

 Pardoes ’t kanaal in rolla. 

 

T. Toyota’s kenn’n hail wat hebb’n, 

 Hoagel, snei of reeg’n, 

 Mor zo’n flinke plons in ’t daip, 

 Doar kon ‘e dus nait teeg’n. 

 

P. Dus Peter moest een nieuwe bak, 

 En natuurlijk geen gewone. 

 Verbeter ’t  milieu, begint bij uzelf; 

 Zo’n hybride, hele schone. 

 

T. Contactdeus stait ‘r in de toen,   

 Met koabel, zo van ’t dak. 

 Zunnepaneeltjes doun ’t waark, 

 Moi ‘j ’n dokter! Wat ’n gemak. 
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Schijn een lichie op mij 

P. Voor niets gaat dus de zon op. 

(En gaat gratis ook weer onder.) 

 Als dat nu eens niet zo was, 

 Gaf dat een boel gedonder.  

T. Ik zai aal meer Noordloarders, 

 Dei hiervan profiteer’n. 

 Klimm’n boo’m op heur dak, 

 Om paneeltjes te monteer’n. 

P. dat doet me goed; die schone stroom, 

 Krijg energie daarvan. 

 Bespaart milieu en port’monnee, 

 Geweldig dat dat kan! 

T. Stai’stoe hier nou op ’t toneel, 

 Dien schuldgevuil te slicht’n ? 

 Veur dien grootbeeld, dröger, zönnehemel, 

 En overdree’m kerstverlicht’n? 

P.  (betrapt)  Huh? Ach dat valt toch heus wel mee. 

 Beslist niet noemenswaardig! 

 Maar, het groene stroom gebruik alhier, 

 Dat loopt blijkbaar wel aardig. 

T. Nou luit ik lest mien hondje oet, 

 Op d’ es bie ’t hunebed, 

 Hebb’n ze mie verdorie doar,  

 Ook zön paneel heen zet! 

P. Ja, die staat daar dus spec’aal, 

 Voor die hordes electrofietsen. 

 Maar ik zou Pieternel niet zijn, 

 Om daar ook stroom te bietsen.       

 

Palonssss!! 

 

P. Eisses Geert zag Abraham, 

 Gaf  aan het meer een fuif. 

 Leon Eisses, ietwat tipsy, 

 Viel in de plomp, die druif! 

 

T. Geert vruig of ‘e dizze stunt, 

 Noader verkloar’n kun. 

 Mor Leon kwam nait verder dan: 

 ,, Het ies was nog te dun.” 
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Ondernemers (inleiding) 

P. Zeg Thomas, jij leest toch ook de dorpskrant? 

 Staat boordevol met weetjes. 

 Zo las ik; In Noordlaren zijn, 

 Wel 162 b.v.tjes! 

T. Dat is, verdikke, nait te zunig. 

 Wat ’n ondernemers, zeg! 

 Dat zootje Noordloarder ozz’n, 

 Timmert stevig aan de weg. 

P. Een te lange lijst met baasjes, 

 Om lof over te dichten. 

 Maar, enkelen zijn de moeite, 

 Om vanavond uit te lichten. 

Ondernemers (Pietje Pier) 

T.  Peter Prak, van dörpskraant, 

 Dei ploos het al’moal oet.  

 Verdaint zulf as ondernemer, 

 Zien doagelijkse stoet. 

T. Nait te benauwd, zo las ik, 

 Om nekke oet te steek’n. 

 In ’t projectonwikkelings wereldje, 

 Wel neudig, mo’j mor reek’n. 

P. Zo aast ie al een tijdje, 

 Op de Scheveningse pier. 

 Spannend klusje wordt dat daar, 

    Ja…….Of sleept ie ‘m naar hier? 

T. Ha. Zugs’t ‘m ligg’n zeker, al, 

 Aan’t ende van de voart. 

 ’t  Zet vanzulf ons dörpie, mooi, 

 Weer nuver op de koart. 

Ondernemers (vier op ’n rij) 

P. De dynastie der Hoenderkens, 

 Ook dit jaar niet stil gezeten.  

 Jeetjemiena, wat een stal, 

 Heeft Luuk daar neer gesmeten! 

T. Inmiddels 4 generoaties, 

 Op ’n rijgie bie mekoar. 

 Altied goud te spreek’n,  

 Mor nooit veur zess’n kloar.  
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P. Bouwen aan de toekomst,  

Staat ze op ’t lijf geschreven. 

Voor wie dat niet lezen kan; 

 Ook op ’n bord van 3 bij 7. 

T. De hoenderkens hebb’n  dit joar, 

 De wind in rugge had. 

 Mor lest met windkracht 12, 

 Dou lag dat bord wel plat! 

Ondernemers (strontproat) 

 

P. Aan ’t Hovenpad, daar wonen ze, 

 De familie de la Lande Cremer. 

 Vader verdient als plaatjes schieter, 

 De kost als ondernemer. 

 

T. En moeke gaait professioneel, 

 Met hond’n aan de wandel. 

 En in dörpskraant ston lest; Peerdemest! 

 Dat is hun neiste handel. 

  

 

Ondernemers (Ik wou, ik wou…..) 

 

P. Carolien Overweg, die onderneemt, 

 Voor min bedeelde mensen. 

 Gelijk een mooie toverfee, 

 Vervuld zij kinderwensen. 

 

T. Dream 4 kids gaait aan de slag,   

 Veur kinderen met sores. 

 Carolien, dei regelt net zo lang, 

 Totdat een dreumwens kloar is. 

 

P. Een kind gaat onder huiselijk mineur, 

 Soms vreselijk gebukt. 

 En wordt dan dus Dream 4 kids, 

 Uit de klas en sleur gerukt. 

 

T. De neiste klus van Carolien, 

 Ston’ veurop in het Dagblad. 

 Twai wichies hadd’n in dair’ntoen, 

 ’n prachtig mooie dag had. 
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Ondernemers (Uit goed voor u) 

 

T. Meroakels om te zain, zo’n kind, 

 Dat opleeft oet de put. 

 Zo zai je dat ’n dagje oet, 

 Veur elk mens wond’ren dut. 

 

P. Dat geldt ook voor vakanties, 

 Of leuke feestjes bouwen. 

 Zo is elk leuk uitstapje wel 

 Therapeutisch te beschouwen. 

 

T. Een prachtig veurbeeld is vanzulf, 

 Ons aig’n grote dörpsfeest. 

 Oetgeloat’n Noordloarders dei, 

 Te keer goan as ’n beest. 

 

P. Voor al die ondernemers hier, 

 Een zeer gezond verzetje. 

 Alle zorgen aan de kant, 

 En geef ‘m maar van jetje. 

 

T. Boompiespoter Hemmes, 

 Van kwekerij bie ’t bos, 

 Was zeker oetgeloat’n. 

 Dei gung mie doar toch los! 

 

P. ja die was er deze zomer, 

 Echt even helemaal uit. 

 Hij dartelde en glunderde, 

 Van z’n kruin tot aan z’n kluit. 

 

T. Mor, aan het ende van d’oa’md 

 Mui en voldoan (polsbeweging) noar hoes. 

 Ee’m zitt’n nog in keuk’n, 

 En dan gauw onder d’douche. 

 

P. Maar, twee trouwe hondenogen, 

 Keken over de rand, 

 Naar ’t uitgelaten baasje, 

 Vanuit de hondenmand. 

 

T. ,,Oh ja. Verrek, da’s waor ook,” 

 Zee Fred tot d’ hondesnoet, 

 ,, Ik stoa hier half te sloap’m,” 

 ,,Mor doe most ‘r ook nog oet.” 
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p. Dus sjokte Fred naar buiten, 

 In ’t duister langs de weg. 

 Z’n hondje uit te laten. 

 Phoe, wat een avond zeg! 

 

T. Dou Fred het wel genog vond, 

 En nou echt op berre wol, 

 Had d’ hond schienboar besloot’n, 

 Dat ‘e boet’n blie’m zol. 

 

P. Fred kon roepen, fluiten; niks! 

 Al wat er kwam; geen hond! 

 Daar sta je dan, mooi uitgeteld, 

 Te schreeuwen in het rond! 

 

T. ,, Bekiek het mor, doe malle siep!’ 

 ,, Blief boet’n, doe dien zin!’ 

 ,, Ik heb de piep’n nou wel vol,” 

 ,,en kroep mien berre in.” 

 

P. Deur op slot en lichten uit, 

 En eind’lijk in het mandje. 

 Maar, daar keken die paar hondenogen, 

 Nog altijd over’t randje. 

 

T. dat hond haildal nait met goan was, 

 Had Fred nooit in de goat’n. 

 Dit dörpsfeest was Fred Hemmes dus, 

 Nog nooit zo oetgeloat’n! 

 

Ondernemers (foute boel / met een luchtje) 

P. Dan denk je: hoe mooi kan het wezen 

dat al die kleine en grote baasjes zo hard staan te pezen! 

Maar helaas, bij zo’n stimulerend ondernemersklimaat 

hebben niet alleen bona-, maar ook malafide lieden baat. 

 

T. Dat Noordloarders deur winstbejag en andere doulenden worden dreev’m 

is in de boeitenwereld noamelijk nait onopgemaarkt bleev’m 

Genog koapers op de kust om een groantje met te pikken; 

goudschiks of kwoadschiks, men loat zich nargens deur oafschrikken. 

 

P. Zo kreeg de familie Wolters te maken 

met een paar niet zo frisse snaken 

die in Noordlaren neerstreken voor zakenbelangen 

waar een bijzonder luchtje aan bleek te hangen.  
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T. Het oog van dizze lieden viel op een vrijstoand huis in de Kerkstroat 

en ze dochten: voor geestverroeimende middelen hangt hier een prima klimoat.  

Onwetend en goud van vertrouwen gaf de familie Wolters heur zeeg’n 

in de veronderstelling dat heur pand een woonbestemming har kreeg’n. 

 

P. Maar onze aannemersfamilie begon de zaak toch wat minder te vertrouwen 

toen de nieuwe huurders de boel wel erg enthousiast gingen verbouwen. 

Weten sommige Noordlaarders ons gehoor nog zo goed met bladblazers te verwennen, 

in deze klussende huurders moesten de Kerkstraatbewoners hun meerdere erkennen.  

 

T. Achterdochtig worden woar al dat lawaai voor neudig was, 

hees Jan Lucas zich op een zondagoavond in zien aannemersjas 

en greep de sleutel om hun pand te kunnen betreden: 

Hai wol nou wel ‘ns wait’n, wat ze doar toch al’moal deed’n. 

 

P. Eenmaal binnen vielen de ogen hem bijna uit de kassen: 

niets had hem meer en onaangenamer kunnen verrassen.  

Van hun pand, met zoveel emotionele waarde, was de bovenste etage 

door de huurders in gereedheid gebracht om te functioneren als ... hennepplantage! 

 

T. In een hoeis woar een dierboar familielid het woond, 

blief je laiver van dit soort taferelen verschoond. 

Dou Jan Lucas van de aargste schrik en teleurstelling was bekomen, 

Het hij de politie beld, dei vervolgens de boudl in beslag het nomen. 

 

P. Uiteraard was de familie Wolters het met de huurder helemaal zat. 

Deze hennepteler-in-de-dop werd door de politie in zijn kraag gevat. 

Hij kreeg een stevige boete wegens dubieuze handel en wandel 

o ja, en omdat hij zich niet had ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

 

T. Ja, op criminaliteit rust in Noordloaren een zegen,  

is de indruk dei de politie mot hebben kregen. 

Dit tot grote consternoatie van de bewoners van  Kampsteeg, 

woar een inwoonster bezuik van enkele rechercheurs kreeg. 

 

P. Het was voor deze brave Noordlaarster-op-leeftijd nauwelijks te beseffen 

dat de politie op haar perceel sporen van een moordzaak hoopte aan te treffen.  

Uiteraard werd alleen bewijslast gevonden van de uitoefening van een boerenbedrijf. 

Maar ja; is dat volgens sommigen tegenwoordig ook niet een vorm van misdrijf ...? 
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Ondernemers (dank u pieterbaasje) 

 

P. Alle meningsverschillen ten spijt, over één ding denken we gelijk: 

ondernemers van dubieuze allooi zijn we in Noordlaren liever kwijt dan rijk. 

Maar geldt dat ook voor de oudste ondernemer van Nederland, zo ruimhartig van aard? 

Vinden we hem vanwege zijn zwartgekleurde medewerkers ook niet langer de moeite waard? 

 

T. Zal de Sint, want het is natuurlijk de goudheilig man woarover wij spreken, 

nait langer in Noordolaren de handen oet de mouwen willen steken?   

Zal hij zien boot in Spanje veurgoud aan de ketting leggen, 

omdat zovelen het woagen malle dingen over zijn Pieten te zeggen? 

 

P. Ook al gaan maatschappelijke discussies niet aan Noordlaren voorbij, 

de werkelijke reden van Sints toekomstige afwezigheid ligt veel dichterbij. 

Door gebrek aan voortplantingsdrift en gebrek aan duiten 

zal de Rieshoek binnenkort haar poorten moeten sluiten.  

 

P. Voor de Noorlaarder gemeenschap is dat een groot verlies, 

kan ik u verzekeren namens een oud-schoolmeester, zo’n Jantje precies. 

En wat te denken van het huidige personeel, dat is in diepe rouw, 

of het nu gaat om meester, conciërge of jufvrouw. 

 

T. De overstap van Rieshoek noar Hoeksteen is snel moakt: 

hou lang zal het duren veurdat ook doar de activiteiten worden stoakt? 

Joe bun’n  vanoavond hier, mor kiek om joe tou en ook al treft joe  gain schuld: 

met houveul meer bewoners had dizze zoal nog kunnen worden vuld? 

 

P. Ook al stemt de gemeenschapszin vanavond tot tevredenheid: 

hoe legt u de prioriteit bij een volgende dorpsaangelegenheid? 

De overheid treedt steeds verder terug en laat het over aan een marktpartij, 

of verkondigt de blijde mantra: “leve de participatiemaatschappij!” 

 

P. Nou, ondernemers hebben we van allerlei pluimage, of het nu gaat om biet, riet of wied. 

Maar participeren en vooraan staan bij vrijwilligerswerk, dat weet ik nog zo net niet. 

Krijgt Noordlaren de levendigheid van een hunebed of zal schaalvergroting uitkomst bieden? 

Wat denk jij, TV/P, zijn Groningers of Tynaarloërs voor een slaapdorp de beste buurlieden? 

 

T. Dei stadjers, dei bin’n miewat te arrogant en te groot: 

dei slokken ons op, veur heur bin’n wieslechts een onbetaikenend klainood.  

Mor soamenvouging met Tynoarlo laidt tot neie en ongewenste trends; 

(in ’t Drents)  Kan oew dat  bergriep’n?  Ons gedichie in het drénz.     Wat oew, 

Pieternellegie? 

 

P. Is gien geheur, Thomasvaeregie.   
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He??! Wat??! 

 

P. Altijd druk en altijd bezig, 

Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 

 Nijver volkje, die Noordlaarders, 

 Zorgt voor leven in de straat. 

 

T. Doar kleeft soms ook een noadail aan. 

 Ja, vat mie hier met nait verkeerd, 

 Mor veul kluss’n om’t hoes goan, 

 Vandoag de dag gemotoriseerd. 

 

P. Ik denk dat ik je wel begrijp 

 Wat je daarmee zeggen wil. 

 Is het in ons mooie dorp, 

 Nog wel eens heerlijk stil? 

 

T. Altied is er argens boete’n, 

 Wel een machien te heur’n. 

 Ik wait, het is de neie tied, 

 Mor ’t begunt mie wel te steur’n. 

 

P. Ik heb daarom iets meegenomen, 

 Om te demonstreren, dit verhaal. 

 Probeert u Thomasvaer z’n voordracht, 

 Maar eens te volgen in de zaal. 

 

P.  pakt bladblazer  

 

T. In de toen op zöndagmiddag, 

 Kopje thee met ’n bouk d’r bie.  (start bladblazer) 

 Den begunt weer dat geknetter, 

 Heur’n en zain vergung’n mie!     (lawaai uit) 

 

 

P. Voor een betere impressie, 

 Want dit helpt wellicht niet veel, 

 Brengen we nu iets duidelijkers, 

 Dan ons gewauwel op ’t toneel 

 

T. Wel de jeugd het, het de toukomst. 

 Met goan met de tied, is dat. 

 Veur een vlotte reportoazie 

Gung de jeugd veur ons op pad. 

 

FILM 
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P. Prachtig toch, zo’n reportage? 

 Thomas, wij doen helemaal mee! 

 Onze eigen Jakhalzen, 

 Net als bij D W D D. 

 

T. Ach,ja. Ken s’t ook ja lull’n as van Nieuwkerk. 

 En hes’t de kop d’r ook wel veur. 

 (tot zaal) Allemoal op punt van stoule, 

 VANOA’MD IN HOEKSTEEN;  NOORDLOAR’N DRAAIT DEURRRRRRRR!  

 
 
IJskoude (mis)daden 
 
P. Zeg Thomas, om nog even terug te komen 

Op de nieuwste stal hier in de buurt 
Dat is toch een onderkomen 
Waar een mens jaloers naar gluurt  
 

T. Wat bedoulst toch, Pieternel,  
wolst mie toch nait zegg’n 
da’s toe nog ambities hest 
om in landbouw te beleggen?! 

 
P. Ach, welnee, wat ík bedoel 

Dat heeft alles juist te maken 
Met het winter-schaats-gevoel 
Wat de mannen vaak doet raken: 
 
Met zóo’n hal, op zóo’n lokatie,   
Loopt het water in je mond 
Voor de sport en recreatie 
Van de Nederlands Schaatsersbond! 
 
Zie je ’t voor je allemaal?: 
Éen groot oppervlak van ijs 
En het vee in’t melklokaal 
schudt de koppen: “Lang niet wijs!” 
 

T. Da’s nog nait zo’n roar idee warempel 
 ‘Thialf Hondsrug, komt dat zien!!’ 
 Lukas, Hendrik, Luuk en Floris 
 En zulfs Hármie scheuvelt wel, misschien! 
 
 Moar ons mooie boantje achter schoul den? 
 ‘k Leuf dat ’t tóch  nait deur mout goan 
 Om te scheuveln bliev’m wie zörgen 
 Dat ons iesboan blieft bestoan! 
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P. Tsja, wat ben jij toch een wijs mens, Thomas 
 Hoogmoed komt toch voor den val 

Waar ons klein dorp groot in is 
Wordt in ieder geval géén ijshal! 

Maar, nu we toch verkeren 
In een ijselijke sfeer: 
’t was voor onze Hondsrugheren 
Wel het wintertje, alwéér! 

Wéér zo’n marathon-natuurijs 
Met een gróót publiek rondom 
Niets ging fout,( alleen ‘t parkeren 
Dát verliep ‘een beetje dom’) 
 

T.  Ja, en waist wel wat gebeurde 
Toun wie almoal keek’n noar ’t ies 
Auto’s werd’n d’r oop’n brook’n (??) 
Van de doaders? Gain bewies. 
 
En boet’ndès ook nog ’n inbroak 
In ’t gebouwtje bie de boan 
Karin’s camera verdwenen 
Doar kon ze dus noar fluiten goan 

 
P. Maar óók bij de heer Van Iren 

Onze ijsmeester, jawel 
Was het leed niet te meer te keren 
Boormachine weg, vaarwel…. 
  
Alle media weer bellen 
Foto’s maken, TV Noord 
Om Gezinus maar te kwellen: 
“Zeg menéér, wat heb’k gehoord?” 

 
T. Dat kon Ginus nait veul scheel’n 
 Mit zien bakkes  op de ploat  
 Hèst zien foto goud bekeek’n? 
 Waist wel hou hij d’r op stoat?   

 
Boormachien schuun over borst 
En wat stoan zien oog’n kil. 
Liekt’e wel James Bond van d’Hondsrug 

 Wai’st wel? Van Licence te drill! 
 
P. Ach, het is weer goed gekomen 

Daags erna stond men al klaar 
Om er héél snel aan te komen  
met een gloednieuw exemplaar! 
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Gezocht: partner Dr/Gn 
 
P. Thom, ik zit met een dilemma 
 Náchten doe’k geen oog meer dicht 
 (Ligt misschien ook aan mijn leeftijd 

Immers, ik ben al ’n vrij oud wicht…..) 
 

T. Pieternel, wat is er loos dèn ? 
Moak gain moordkoel van joen haart 
Want van kwesties nait kinn’n sloap’n 
Ja, da’s toch wel heul apaart 
 
 

P. Ach, het is een heikel vraagstuk 
Dat mij toch zo bezighoudt 
Zou je ’t met mij willen delen? 
Dat is jou wel toevertrouwd 
 

T.  Kind, brand lös, ik kin nait wachten 
Om te heuren wat die beknelt 
Bist toch nait verliefd aan ’t worden? 
Want dèn word ik wel vergrèld!! 
 

P. Nee, t gaat om die éne kwestie 
Politiek hoog geagendeerd 
Als ‘k de kop van Vlietstra zie dan, 
Ben ik hevig  gefrustreerd 
 
Want, zeg zelf: Hebben wij burgers 
Soms ook nog maar énig recht 
Om te zeggen wat wij vinden 
Vóórdat zíj er iets van zegt? 
 

T. Ja, ik heur nou ’n kwartje vall’n 
Ik begriep was toe beduilst  
Will’n wie bie de Stad goan heur’n? 
(Da’s emotie, was toe vuilst) 
 
Óf Tynoarlo, da’s de keuze 
Dèn heur’n wie bie Drentheland 
(Zug ‘st  het veur die, ’t beeld van Bartje 
Dat in  Middenstroat belandt……) 
 

P. Je begrijpt van mijn emotie 
Slechts nog maar een enkel deel, 
Want mijn innerlijke onrust 
Nou, da’s echt wel héél erg veel. 
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P. Harm en Roelof, of Pé en Rinus 
Daniël Lohues of Ede Staal 
Oe en  ie, of doe, mien jonkie 
Heel verwarrend allemaal. 
 
Thomasvaer, als grote knaller:   
Wist jij dat de jonge heer 
Wolter Klok, hier uit Noordlaren, 
TV DRENTHE présentéért!!!!!! 
 

T. Nou breek’n mie toch aal mien klomp’n 
Dat is nog is nijs veur mie 
Zóoo’n schier jonkje en tóch waark’n  
Aan gemaintegrens veurbie…. 
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Hout (stormloop) 
 
P. Eind oktober; CODE ROOD!! 
 Een storm als nooit tevoren. 
 ,, mensen ga de deur niet uit!” 
 Was op de radio te horen. 
 
T. ’t Begon mie toch te spook’n, man! 
 Dei storm die was ’n woeste. 
 Nait gauw benauwd veur ’n beetje wind, 
 Mor dit was ’n beste poeste! 
 
P. Alle bomen nog vol in’t blad. 
 Op je vingers kun je tellen, 
 Dat een storm met deze kracht, 
 Verscheidene zou vellen. 
 
T. In verstriek van 2 uur tied, 
 Lag ’t dorp zowoar bezaaid, 
 Aik’n, joa man, meters dik! 
 Gung’n plat al was het rait. 
 
P. Maarrrr, de wind was nog niet geluwd, 
 Of ’n andere storm brak uit! 
 Een legertje van brandhoutsnaaiers, 
 Vergreep zich grijp’rig aan de buit. 
 
T. Zuudloarder-, Leeg- en Middenstroat, 
 Compleet, verspert, meneer! 
 En oov’ral woar ik kiek’n dee, 
 Gung’n kett’nzoag’n te keer. 
 
T. Kroezes, van Kamping en van Kipp’m 

Waar’n d’r  as de kipp'm bie 
zo snel as zai dei ‘n boom verzoagd’n, 
wel bliksem keerl, dat verwonderde mie! 

 
T. Mit handzn, dikke steevels en mit zoage; 

Andre van Duun en Corrie van Gorp, 
Ik zeg die dat ik mie naait verabberzai, 
wie hebb’n twai holtwurms d’r bie in’t dorp! 
 

P. Dat ging zo vele dagen door, 
 D’r lag de wereld hout. 
 In alles wat maar rijden kon, 
 Werd tonnen hout versjouwd. 
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Hout (wel van mij, hout niet van mij) 
 
T. Ik zai heus wel de sport d’r van, 
 Zolang ’t mor veur de gein is, 
 Mor altied is d’r wel weer aine bie, 
 Dei vergeet wat mijn en dijn is. 
 
P. ‘Tuurlijk, werd er weer ‘per ongeluk’, 
 Van de verkeerde bult genomen. 
 Onbekend of ’t deze keer ook, 
 Tot ’n handgemeen is gekomen. 
 
T. Het liekt verdorie wel ’n koorts 
 Mie dunkt, al was het gold. 
 Ze word’n gladweg mal in kop, 
 ’t Roofgoud, man, dat holt! 
 
Hout (maar niet op) 
 
P. Hans van Zanten, groenteboer, 
 Die was toch aan de beurt. 
 ’n Handvol eiken, echt! ZO dik! (armen wijd) 
 Als domino’s gepleurd! 
 
T.  Op zien schuur, zien peerdebak, 
 Het lag bezaaid, pardoes. 
 Hou kreeg ‘e aal dat holt aan kaant? 
 Hai kon amper rond zien hoes. 
 
P. ’n Hijskraan kwam d’r aan te pas,   
 En zagen; maatje oerwoud!  (armen wijd) 
 Een hakselaar, waar j’ U tegen zegt. 
 En toen lag me daar een hout!! 
 
T. Ook dei stoapel was rap weg, 
 Laifhebbers te over. 
 Aal dei dikke aikeboo’m, 
 Als brandholt deur de klover. 

Hout ( ie ’t wel??)  

P. Overweg en Hulzebos, 
 Daar aan de Zuinigstraat. 
 Ook zij schaften een kachel aan, 
 En werden houtfanaat. 
 
T. Cornelis-Jan keek rond in toen, 
 Op brandholtboo’m jacht. 
 ,,Ah, kiek ains an; ’n dooie aik,” 
 ,, Dei wordt as eerste slacht!” 
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P. De eik stond dicht tegen het huis, 
 En ook zowat op straat. 
 Grote kans op schade dus, 
 Als ’t weer eens stormen gaat. 
 
T. Van Hogerhand kwam dou bericht; 
 ,,Nog nait aan ’t zoag’n goan!’ 
 ,,Eerst ee’m netjes diagnose,” 
 ,, Van boo’m dokter vroag’n.” 
 
P. De expert vond in een holte, 
 Een familie vledermuis. 
 Als de boom verdwijnen zou, 
 Waar moeten die dan huizen? 
 
P. Conclusie onverbiddelijk; 
 ,,Deze eik moeten we sparen.” 
 ,, Al is ie al een tijdje dood,” 
 ,,Die staat nog wel wat jaren.” 
 
T. ,,Mooie boud’l.” docht Carolien, 
 ,,En as het nou gaait waai’n?” 
 ,,Kiek ik met angst en bee’m, noar” 
 ,,Dei boom veur ’t hoes te zwaai’n.” 
 
P. Maar blijkbaar had moeder natuur, 
 Iets anders in de geest; 
 De boom dacht op een zeek’re dag: 
 ,,Nu is het mooi geweest.” 
 
T. Zomor, plots en onverwacht, 
 Om niks, met stille trom, 
 Zunder ook ’n zuchie wind, 
 Vuil boom vanzullef om. 
 
P. Daar lag ie, midden op de straat, 
 Goddank, geen slachtoffers gemeld. 
 Geschrokken werd er toen maar vlug, 
 De brandweer opgebeld. 
 
T. Dei hebb’n dou met man en macht,   
 De zoak alsnog beslecht. 
 En kwam de boom toch bie Corneel, 
 Op brandholtbult terecht. 
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Hout (wel van ’n fikkie) 
P. Er zijn er onder ons dus veel, 
 Die houtkacheltjes stoken. 
 Mooie smogboel is dat hier, 
 Als al die pijpies roken. 
 
T. Noordloarders ztt’n d’r waarmpies bie, 
   Mor,  Nou is dus ook bekend, 
 ’t Halve dorp, dat speult met vuur, 
 ’n Pyromoan’n bende! 
 
P. Pasen is een feestdag hier, 
 Van oorsprong religieus. 
 ‘Eren van de voorjaarsstart’ 
 Zeg kom, geloof je’t heus?! 
 
T. Kuuk’ns, poashoas, neut’n schait’n,  
 Vaarfde aier’n in mand’n, 
 Pfuh! “t Komt aig’lieks mor op ain ding neer; 
 ,,WIE MOOG’N WEER POASVUUR BRRRAND’N! 
 
P. Op ’t nippertje ging ’t door dit jaar, 
 Het weer dat was zo droog. 
 Al was de bult wat kleiner dan, 
 De vlammen laaiden hoog! 
 
T. Het zootje vuuraanbidders, 
 Stond rond de vreugdefik. 
 En keek, volledig in de ban, 
 Noar de gloei’nde takk’nzwik. 
 
P. Eén avond is, zij lijkt het, 
 Voor Johan Kielman niet genoeg. 
 Die gaat ijv’rig verder stoken, 
 De volgende ochtend vroeg. 
 
P. Op deze foto zie je hem,   
 Dus pyromaantje spelen. 
 Maar, wat doet ie daar nou bij dat vuur? 
 Zijn dat vuurdansrituelen? 
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Dit nog ee’m (conclusie) 
 
P. Tja, dat was het wel zo’n beetje, 
 Hopelijk kon u ’t waarderen. 
 Het was wel een beetje spannend, 
 Om ’t met  filmpjes te proberen. 
 
T. Ja, dat was een boel geregel, 
 En een volle dag op pad. 
 ’n Plougje volk d’r bie verzoameld. 
 Mor, wie hebb’n d’r lol aan had. 
 
P. Het resultaat, u heeft ’t gezien, 
 Boven verwachting goed. 
 Dat weten we omdat de film, 
 ’t Op you-tube heel leuk doet. 
 
T. Corrie en Marc Bansema, 
 Dei kwaam’n met het plan. 
 Script, locoatie, camera; 
 De haile rattaplan. 
 
P. Bijna alles liep gesmeerd, 
 ’t Monteren zat wat tegen. 
 Ze presteerden het, de hele film, 
 Van de harde schijf te vegen! 
 
P. Paniek! En alle hens aan dek! 
 En de film opnieuw geschoten. 
 Het liep nog met een sisser af, 
 Maar toch eventjes zwaar kl……. 
 
 

T. Kiek, de leste bladzied’, luu, 

 Wie bin’n d’r alweer deur. 

 Mor, twaidoezen’d en vieftien, 

 Den stoan wie hier weer, heur. 

 

P. Denkt u misschien bij u zelf; 

 Ze zijn mij glad vergeten! 

 U heeft een jaar de tijd om weer 

 Iets knulligs uit te vreten. 

T. Joen buurman ken ons dat dan meld’n, 

 Mor, ain ding is belangriek, want, 

 Om te schrie’m, mot’ve wait’n, 

 Van de houd en van de rand! 

 

 

 


