
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. 
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Participeert u even mee? 

P. Waarin  een klein dorp groot kan zijn, 

 Is hier al vaak bewezen. 

 Geregeld in’t 8 uur journaal, 

 Of in de krant te lezen. 

T. Noordloar’n stelt moar wainug veur. 

 Op koarte moar ’n vlek, 

 Aan on’nernemerschap, in elks geval, 

 In on’z dörp, gain gebrek. 

P. Maar al die ondernemerszin, 

 Kon echter niet verhinderen; 

 Deze zomer was het Schluss, 

 Geen school meer voor de kinderen. 

T. Hou kon onz dat gebeur’n, luu? 

 He’ve al’kmoal zitt’n niks’n? 

 ‘komt noeit weer luu; weg is weg! 

 Dat valt nait meer te fiks’n. 

P. Thomas, ’t gaat me zwaar te moede, 

 De voorzieningen, die glijden, 

 1 voor 1 door onze vingers, 

 Daar moe’j toch tegen strijden? 

T. Joa, teeg’n bierkaai en de klipp’n op. 

 Zo mag je’t rustig stell’n. 

 Wat hebb’n wie as minimoatschappij, 

 In Den Hoag nog te vertell’n? 

P. Ho! Niet zo bij de pakken neer! 

 Gewoon organiseren! 

 1 voor allen, allen voor 1! 

 ’t Toverwoord; participeren! 

T. Joa, schoef ’t moar op ’t bordje, 

 Van Jan mit d’houd.. eh pet. 

 Voadertje stoat trekt hand’n t’rug, 

 Wie bin’n zulf aan zet, 

P. Moet jij eens kijken, Thomas, 

 ’t Is al in volle gang! 

 ’t Kleintje dorpsfeest bewees het. 

 Opbrengst; voor de kinderopvang. 

T. Ook Villa Koakelbont verdween. 

 ’t Klaine grut gain opvang meer. 

 Pa’s en moeke’s mit hand’n in ’t hoar; 

 ,,Woar mot’n wie d’r mit heer?!‘ 

P. Men ging ten rade bij elkaar, 

 En kwam rapjes tot formatie; 

 Een nieuwe opvang kwam tot stand. 

 ‘k Zei het toch; participatie!    2 



T. Mooi geregeld, Oki-doki! 

 De bloag’n nuver onderdak. 

 En om de boud’l in te richt’n, 

 Gung’n de olders aan de bak.  

P. ’n Hele rits activiteiten, 

 Om flink wat duiten op te vangen. 

 Pubquiz, verloting, sponsorlopen, 

 Muziek, diner met ‘n drietal gangen. 

T. Ook zaat’n ze ’n etmoal lang op fietse, 

 Moar ze kwaam’nait zo wied. 

 ’t Schoot nait op, man; tja, wat wil je, 

 As men enkel om de iesboan ried. 

P. ’t Resultaat van ’t kleintje dorpsfeest, 

 Helemaal niet zo verkeerd. 

 3498,12 euro, 

 Bij elkaar geparticipeerd! 

T. De orde der oranjeklant’n, 

 Zaat’n ook naait oet heur neus te vreet’n. 

 Trommelden ’t haile dorp oet ber, 

 Om soam’’t ontbijt te eet’n. 

P. De toeloop overtrof nogal, 

 Er was lange niet genoeg! 

 Hup! Bert Nanning die als een malloot, 

 Naar de supermarkt toe joeg! 

T. Meer dan 100 vraat’n zuch zat, 

 Op dizze eerste keuningsdag. 

 Nog een actie toonde aan, 

 Dat men hier groag dikdakk’n mag. 

P. Voor het dorp, door het dorp. 

 Kijk, da’s participeren. 

 Gezellig met en voor elkaar, 

 In ’t dorpshuis aan’t dineren. 

T. Onze schoul is dan verloor’n, 

 Onz’dörpshoes dus nog nait. 

 Hoeksteen van de samenleving, 

 Is woar dit verhoal om draait. 

P. ’n Clubje dorpsparticipanten, 

 Stak de handen uit de mouwen, 

 Nodigde heel Noordlaren uit, 

 Om een hapje mee te kauwen. 

T. Dikke pott’n stampot, 

 Gro’de pann’n snert, 

 Aibels lekker eet’n, keerl, 

 En vreet’n dat mie doar toch werd! 
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P. ,, Sjonge, wat is dit gezellig!” 

 Zei Egbert Hooiveld enthousiast. 

 ,, Volgende ronde, dan kook ik,” 

 ,, iets wat iedereen verrast.” 

T. ,,’n Dikke pan mit poffert,“ 

 ,,Dat is wat er hier ontbrek’.” 

 ,, Mit stroop en klontje botter,” 

 ,,Veur de grunneger lekkerbek.” 

P. Egbert haalde alle ingrediënten, 

 Zette pan en bakvorm klaar, 

 Joeg zijn vrouw de keuken uit, 

 1,2,3, en bakken maar! 

T. ’t Gung d’r heer, in Midd’nstroat! 

 Egbert Hooiveld wait van want’n, 

 Mixer op de boormachine, 

 ……’t Spoot waark’lijk naor alle kant’n. 

P. Hilly keek eens om het hoekje, 

 Of ze ook nog helpen kon. 

 Kende haar keuken niet meer t’rug, 

 ’t drupte zelfs van het plafond! 

 Met  een vent die zo graag kookt, 

 Is die Hil toch maar een boffert. 

 Maar de hele Hoeksteen smulde mee, 

 Van Egbert Hooiveld zijn Ontploffert. 

T. Vrouw Hooiveld het ’t moar troff’n, 

 Met dei keuk’nprins van heur. 

 ’t Gung doar al wel voaker mis, 

 Achter Hilly’s keuk’ndeur. 

P. Omdat er mensen kwamen eten, 

 Kookte Egbert soep, een flinke pan. 

 ,,Ik zet ‘m even buiten neer,” 

 ,,Zodat ie vast wat koelen kan.” 

T. Nait veel loater gung ‘e kiek’n; 

 Pan mit soep, zo gust as wat! 

 Hond van buur’n lag d’r noast, 

 Dei zuch d’r zaik aan vreet’n had. 

P. Dames, niet ontmoedigt raken, 

 Als uw vent aan ’t koken slaat. 

 ’t Gaat per slot om de gedachte, 

 Niet zozeer om ’t resultaat. 

T. Joarlijks doun ze aan leegstroat, 

 ’n Buur’n borrel met diner. 

 Ida Kroeze docht bie zuchzulf, 

 ,, Ik heb dit joar een leuk idee.” 
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P. Ze berichte via e-mail;  

 ,,Meiden, stuur de kerels maar,” 

 ,,Met schort en tas vol boodschappen,” 

 ,, Dan maken zij de soep, dit jaar!” 

T. En woarempel, man, ‘et waarkte. 

 Ida ontving het haile stel. 

 Lekker boontjessoep te koken, 

 Biertje’r bie, dat dan weer wel. 

P. Zo zie je maar, beste Noordlaarders, 

 Waar een wil is, is een weg. 

 Een gemeenschapshuis als deze, 

 Dat moet toch zeker blijven zeg?! 

T. Stel je veur luu, onze kerk, 

 Ken d’ hoeksteen hail nait miss’n. 

 Noa een dainst of een concert, 

 Woar mot het volk den heen te pi… ahum. 

P. Op een dixie in de hoek? 

 Op de hurken in ’t struweel? 

 En wat denkt u, geacht publiek, 

 Van dit prachtige toneel? 

T. ’t Zol mie toch begroot’n, heur. 

 Zunder dörpshoes, da’s toch nie’wat? 

 Goa ains noa, man, al dei joar’n, 

 Houveul uur’n ik hiet zat. 

P. Geweldig toch, een plek als dit? 

 Samen lachen, drinken, kwakken. 

 Een plek om lief en leed te delen, 

 Of om gewoon eens door te zakken. 

T. Deurzakk’n, zegt onz’ Paiternel? 

 Wat zol ze nou bedoul’n? 

 Of gait dit, ja,schrik moar nait, 

 Over de Hoeksteen stoul’n? 

P. Het komt de laatste tijd wel voor, 

 Mensen, rustig zitten blijven, 

 Dat zo’n stoel het plots begeeft. 

 Ja, zonder overdrijven. 

T. Ida Kroeze zat hier net as nou, 

 Lest, gezellig in de zoal. 

 Docht in ain’n; ,, Ik wor’nait goud.” 

 ,,‘k Zai alles schaif, ainmoal.“ 

P. Die had dus niet teveel gedronken. 

 Als u dat nu denkt, wellicht. 

 De poten onder Ida’s stoel, 

 Waren voor haar gezwicht. 
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T. Nait om joe ongerust te moak’n, 

 Moar, ee’m wat road veur nou; 

 Rustig zitt’n, nait goan wipp’n, 

 Kenn’n dei stoul’n nog joar’n tou. 

P. Maar alle gekheid op een stokje. 

 Vat u mij nu niet verkeerd. 

 Wordt er misschien in Noordlaren, 

 Ook teveel geparticipeerd? 

T. Drok vergoader en geregel; 

 Nei bestemming veur de schoul. 

 Mot dat ook ’n dörpshoes word’n? 

 Begriep je luu, wat ik bedoul? 

P. 2(3) verenigingsgebouwen, 

 Voor een kleine plaats als dit, 

 Een dilema waar, zo vrees ik, 

 Ons Noordlaren straks mee zit. 

T. Hoeksteen, schoul of allebaide? 

 Drieft dei vroag ons op de spits? 

 Deur ambitieuse participoatie, 

 Onz klain dorp in twaien splitst? 

P. Die van de hoeksteen, die van school, 

 Dat zijn ouderwetse grillen. 

 Verzuiling is toch uit de tijd, 

 Moeten we als dorp niet willen. 

T. Wel ken mie zegg’n; aankom’nd joar, 

 Ee’m mit participeer’n! 

 Goan wie hier of in de schoul, 

 ’t Nei joar receptioneer’n? 

 

 

Aal goud? 

P. Mans Vos, van uit de polder, 

 Daar bij ’t noordlaarder veer, 

 Van huis uit binnenvisser, 

 Vangt paling uit het meer. 

T. Dus wat schept mien verboazing, 

 Dou ‘k keek noar t.v. noord; 

 Mans met een bak vol oaltjes, 

 En smeet ze overboord! 

P. Ohhh… Hij heeft babypaling uitgezet! 

 Om tot vette vangst te groeien! 

 Doet u dus voorzichtig aan, 

 Als u op het meer gaat roeien! 
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Over de grup. 

T. Sinds joar en dag stoan wie veur joe, 

 Onz’ zegje hier te doun. 

 En joe hold’n zolang je gemak, 

 Gewoon ’n kwestie van fatsoun. 

P. Bij het preken van dit stuk, 

 Dulden wij dus geen repliek. 

 Eenmaal van ’t toneel, is’t woord, 

 Volledig weer aan u, publiek. 

T. In dit land hebb’n wie dat recht; 

 Ons oet te kunn’n spreek’n. 

 Om bie wieze van insproak, 

 Arg’ns  ’n stokje veur te steek’n. 

P. Best lastig op Europees niveau, 

 Ook landelijk of provinciaal. 

 Maar toch niet als het om zaken gaat, 

 Binnen de gemeente of lokaal? 

T. Elk joar weer, zo in april, 

 Roupt Dörpsbelang’n heur leed’n op. 

 En wat zit den hier in d’ zoal? 

 Anderhalf man en ’n peerdekop! 

P. Dat schiet niet op natuurlijk. 

 Wel bij de les hè, allemaal?! 

 Straks gaat men van hogerhand, 

 Met ons Noordlaren aan de haal! 

T. Noordloar’n in de oetverkoop. 

 ’t Het ons de schoul al kost! 

 Wat stait ons nog meer te wacht’n? 

 Of is het ons toch al’moal worst? 

P. Zoeken wij ons heil in Drenthe, 

 Of worden we ingelijfd door Stad? 

 En als we ons inspraakrecht gebruiken, 

 Helpt dat eigenlijk wel wat? 

T. ‘Gemaintelijke herindeeln’s’ 

 Zwoare kost; ik wait d’r van. 

 Hond van Ditmar Toxopeüs, 

 Dee d’r zulf al vast wat an.  

P. De Schutsweg tussen beide Laren, 

 Een zandpad door het grensgebied, 

 Is waar Ditmar zijn hond Berend, 

 Op een ochtend lopen liet. 

T. Dren’s patrijs, stait in zien paspoort, 

 Moar Berend komt van diz’ kaant grens. 

 Grunneger bloud is wat er stroomt, 

 Bie Ditmar’s Berend deur de pens.   7 



 

P. Ditmar wilde huiswaarts gaan, 

 Maar Berend wou niet kome. 

 Had zijn ogen laten vallen, 

 Op een loopse drentse schone. 

T. Een gemaintelijke ainwordiing, 

 Onstond veur Toxopeüs oog’n. 

 Provincioale onderhandeling’n, 

 Dei d’r liekwoar nait om loog’n. 

P. Deze grenzeloze passie, 

 Had Ditmar flink verrast. 

 Eenmaal ter plaatse bleek, 

 De onderhandelingen zaten VAST. 

T. Dit onbegrensde, ongewenste soam’goan, 

 Tuss’n Tynaarlo en gemainte Hoar’n, 

 Het zeker ’n stief kwatai’rie duurt. 

 In ’t midd’n van baide Loar’n. 

P. De delegaties gingen voldaan uiteen. 

 De eenwording beviel hen best. 

 ’t Resultaat loopt in Midlaren rond, 

 6 puppy’s in een nest. 
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Tunnelvisie 

P. Bij ’t volgen van het daag’lijks nieuws, 

 Online, t.v. of krant, 

 Word ik vaak onpasselijk. 

 De wereld staat in brand! 

T. Het gript mie ook voak bie de strot, 

 En mot geregeld zucht’n. 

 Den wol ik da’k een oetweg har’, 

 Om boud’l te ontvlucht’n. 

P. ’t Is da’k zo druk bezig ben, 

 Met huis en haard en werk, 

 Anders zocht ik vaker heil, 

 Hier tegen over in de kerk. 

T. Ach, onz’olle Bart’lomeüs stait, 

 Al honderd’n van joar’n, 

 Als onneemboar touvluchtsoord, 

 Veur de ziel’n van Noordloar’n.  

P. Zijn de lasten van vandaag de dag, 

 Vooral een aanslag op de psyche, 

 ’t zijn de lijfelijke lasten van weleer, 

 Die er toch niet echt om liege. 

T. De kerk bood teeg’n geboefte, tuig, 

 En meer van dat ongezonds, 

 Een vluchtweg veur ’t bedreigde volk, 

 Ja, desnoods ondergronds. 

P. Het leven was in vroeger tijden, 

 Hier zeker geen vakantie. 

 Voor arme lui, maar ook voor lui, 

 Met lokale importantie. 

T. Menig landhoes was met kerk verbond’n, 

 Met gehaim gegroa’m tunnels. 

 Veur de doames en de heer’n, 

 Nait veur de boer’n pummels. 

P. Een wichelroedeloper zocht, 

 Naar tunnels in de tuin, 

 Bij ’t landhuis in Midlaren, 

 Meerwijk, van Overduin. 

T. Midloar’n, wait ja elk en ain, 

 Doar is gain kerk te vind’n. 

 Dus mos men ondergronds noar hier, 

 Om ’t landhoes te verbind’n. 

P. Een tunnelbuis naar Overduin’s, 

 Kelderbar of garage? 

 Wij gingen uit op onderzoek, 

 Zie nu de reprtage..              start film    

9 



Af! Niet doen! 

P. Mart van Bon, van d’ Lageweg, 

 U kent haar denk ik wel. 

 Ging laatst een stukje rijden, 

 Voor een boodschap, even snel. 

 T. Bie Mart gait dat nait structureerd, 

 Da’s vast ook gain gehaim. 

 Hup, snel de hond de auto in, 

 En doar knapte ze van ’t haim. 

P. In de supermarkt snel alles van, 

 Het lijstje in het mandje. 

 Boter, melk en wat al niet, 

 Zover niets aan het handje. 

T. En doar stoof Mart van Bon alweer, 

 Noar ’t volgende adres. 

 Ho! Rood! Dus op de rem! 

 Ja, Mart was bie de les! 

P. Maar toen ze zat te wachten, 

 Tot ’t licht weer sprong op groen, 

 Zag ze in de spiegel, wat, 

 Haar hond daar zat te doen! 

T. Dei was alvast begonn’n dus, 

 De boodschapp’n oet te pakk’n. 

 En omdat ‘e dan toch bezig was, 

 Wat lekkers op te smakk’n. 

P. Daar beet ie een pak melk kapot, 

 Dat door de bak heen gutste. 

 Ja! Groen! En rijden maar! 

 En de melk door d’auto klutste. 

T. Ainmoal thoes, ee’m daipe zucht, 

 En alles rap weer schoon, 

 ’t Resultoat wer’ Mart heloas, 

 ’n Poar doag’n loater pas gewoon. 

P. De melk was in de stof getrokken, 

 En al poets je nog zo hard, 

 Je ruikt het na een dag of twee. 

 Een zure les voor Mart! 
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Van mien laand aof!! 

P: Wist je trouwens dat niet alleen die hond van Mart goed voor zichzelf zorgt? 

De paarden van de familie Schepers aan de Zuiderstraat beginnen het ook al te leren. 

Als de boodschappen niet langer door de SRV-wagen thuis worden bezorgd, 

zo dachten de dieren, moeten we binnenkort buitenshuis gaan dineren. 

T: En om op dizze ontwikkelingen vast veuroet te lopen, 

begonnen de peerden de omheining en het hek te inspecteren. 

Ain van de snuggerste baist’n kreeg het hek open 

en wus hom, met de andere peerden in zien kielzog, te smeren.  

P: Is het gras bij de buren altijd groener, 

de vraag is of dat voor tarwe ook van toepassing is. 

Het antwoord is inmiddels bekend bij de viervoetige boosdoener 

die met zijn makkers aanschoof aan de weelderig wuivende dis. 

T: Dat zo’n feestmaol gepaord gai met het vertrappen van een groot stuk akkerland 

is nait iets waoar de hongerige peerden zich drok over konn’n maoken. 

De eigenaor van het perceel, Jan-Geert Veldman, was echter wat minder coulant, 

want als boer hol’ je natuurlijk altied een schuun oog op financiële zaoken. 

P: Jan-Geert schijnt uren achter die paarden te hebben aangerend. 

Het is niet bekend wat precies het einde is van dit verhaal, 

maar kwade tongen beweren dat na dit incident  

we niet lang meer hoeven te wachten op het volgende paardevleesschandaal.  

 

 

 

Wat voor’n prijs? 

P:  Als we steeds meer op onze dieren moeten vertrouwen, 

gaat bij het koesteren er van geen zee te hoog en is niets te duur: 

zo is Luuk Hoenderken zoveel van zijn veestapel gaan houen 

dat hij besloot niet zomaar een stal te bouwen, maar één onder architectuur! 

T: Maar zo ver gaon met verwennen,  

dat is misschain wat onbezonnen,   

al kunnen wie Luuk zijn goie smaok nait ontkennen: 

hij het met zien fraaie stal een architectuurpries wonnen! 

P: Er kleeft namelijk ook een gevaar aan dergelijke fraaie stallen. 

Het gerucht gaat dat de koeien in het voorjaar massaal willen gaan muiten. 

Het is hen in hun fraaie onderkomen zo goed gaan bevallen, 

hoe sappig het gras buiten ook is, de dames willen nooit meer naar buiten! 

T: De vraog is trouwens of onze nuchtere Luuk daor aarg overstuur van raokt, 

want van zien Teenstroapries was hij ook nait slim onder de indruk, zaag’n wie bie TV Noord. 

Dei pries had men mogen holden als men bie ‘t bouwproces wat meer had aanmaokt,’ 

kreeg de verbaisterde reporter dreugweg als antwoord. 
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Opgeduikeld 

T. Wat was wel nait aan de hand, in het Noordloarder bos 

 D’r was een club vrijwilligers op onderzuik goan 

 Wat zit er verbörg’n onder ’t stroekerij en mos, 

 Van Duunweg tot aan de Westert, van Pols’weg tot aan schaitboan? 

P. Men brengt het allemaal in kaart 

Wat daar in de grond is blijven zitten 

Wat vind je van wat is bewaard, 

Als je in ’t dorp gaat lopen spitten?. 

  

T: Het mag dan zo weez’n dat veurzainingen verminderen of verdwienen, 

dat we ons isoleren en aofstand nemen van een soamheurig dörpsleven, 

inmiddels ben ik nait langer bang dat we in een houkje weg gaon zitten kwienen: 

mensen, onze veurvaoderen hebben ons een dudelijk signaol geven! 

P: Waarom zo onder angstige visioenen lijden 

en ons opsluiten in onszelf en ons beklagen 

als we ons van onze ketenen kunnen bevrijden  

met de sleutel die in de Boenderstraat is opgegraven! 

 Deze sleutel is vele eeuwen oud en maar liefst 21 centimer lang; 

wie had zo’n bijzonder voorwerp vermoed onder wegdek en trottoir? 

Je hebt helemaal gelijk, Pieternel, deze vondst is een symbool van vooruitgang 

en de sleutel tot een heel succesvol nieuw jaar! 

T: Het schient dat deze opgraoving Dirk Schwietert inspireerde  

tot het nemen van soortgelieke graofinitiatieven in de Noorderstraot 

Ik vraog me wel aof of hij deur het graoven allain zo transpireerde, 

want hij stuitte op een veurwaarp oet moderner tieden: een handgranaot! 

P: Dirk en buurtbewoners waren natuurlijk in alle staten, 

want met dergelijke projectielen loopt het snel verkeerd. 

Hier maar beter vanaf gebleven, had men wel in de gaten: 

de Explosieven Opsporingsdienst werd gealarmeerd. 

T: Echter deze explosiedeskundigen binn’n in Den Helder stationeerd, 

dus het mos nog enkele uren duren veur dei zol’n  arriveren. 

Ondertussen raokten sommige buren hevig emotioneerd 

bie beelden van op schaarp staonde handgranaot’n  dei plotsklaps detoneren.  

P: ‘Stel je voor wat de schade is van rondvliegende scherven of van een steekvlam;  

als dat gebeurt, kunnen we door al die schade hier niet meer wonen!’ 

‘Maar,’ zei een slimmerik, ‘dan bellen we gewoon de Gasunie en de NAM, 

en zeggen we dat het door een aardbeving is gekomen.’ 

T: Zo ver kwam ‘t nait: de EOD arriveerde en er werd ter plaotse over de aanpak vergaoderd. 

Aldereerst wer’ de omgeving in een straol van 100 meter aofzet. 

Vervolgens wer’ het projectiel zeer omzichtig benaoderd 

en toun ... snakte ain van de bomexperts óntzettend naor een sigaret.   12 



P.: Gebogen over het vervaarlijk ogende projectiel, 

zei hij: ‘Met handgranaten heb ik veel ervaring 

en ik verzeker u, dit object voldoet niet aan het profiel,’ 

zo luidde zijn geruststellende verklaring. 

T: ‘Dit veurwerp kan ontsteken en dat doet zeker kwaod. 

Roken is immers dodelijk,’ aldus de deskundige spreker. 

‘Wat hier ligt, is een zeer  getrouwe copie van een granaot, 

maor de ontwerper ervan heeft het slechts beoogd als ... aansteker!’ 

Vreemde vogels 

P: En zo ontsprongen de bewoners van de Noorderstraat de dans 

en vloog er niets of niemand door de lucht.  

Al is dat voor anderen weer een gemiste kans, 

want vele kijkers volgen gretig elke vreemde vogel op zijn vlucht. 

P: In de polders vind je ze regelmatig op een rij gezeten, de vogelspotters. 

Anderen verschuilen zich in het riet of hangen uit hun autoraam. 

Het deert hen niet dat ze door hun lustobjecten worden bescheten 

en ook luchtaanvallen met scherpe snavels ondergaan ze lijdzaam. 

T: Alles hebben ze er voor over om een kolonie van 15 lepelaars te aanschouwen. 

Evenzo bestormen ze in grote getale de polders als de witvleugelstern is gesignalleerd. 

Tegenwoordig zal daarom niemand meer fronsen met de wenkbrauwen 

als de verkeersinformatie meedeelt: in de Oostpolder is wederom sprake van fileverkeer. 

P. Lenzen als bazooka’s, camouflagepakkies aan, 

 Vreemde vogels met rooie koontjes, in het riet. 

 Alsof zo’n beest ze niet ziet staan, 

 Alsof ie daar niets sluipen ziet. 

T. Moar dou’k langs luip over d’ diek, 

 Mos ik wel ee’m slikk’n, 

 Een camera om elk ien buurt, 

 Van d’vogels te verklikk’n.  
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Hutjemutje     (met foto)  

T. Aan klandiezie gain gebrek, 

 Bie camping Achter d’ Hoo’m. 

 Nait te tell’n al die caravans, 

 Dei doar op ’n bult waar’n schoo’m. 

P. De Kroeze’s hebben zich, moet haast wel, 

 Flink uit de naad gelopen. 

 ,, Kroeze, komt u snel te hulp!” 

 ,, Onze deur wil niet meer open!” 

 

 

 

 

 

Wat heb ik nu aan m’n bumper hangen? 

P. In een schattig huisje woont ze, 

 Tussen ’t groen in de Kerkstraat. 

 Speelt ontroerend op de cello. 

 Weet jij over wie dit gaat? 

T. ’n oardige, gezellige tante? 

 Mie dunkt, dei kin ik wel. 

 Woont al joar’n in het dörp, 

 Doe he’st zeker over Nel? 

P. Nel Wagenaar staat inderdaad, 

 Als ontwikkeld en beschaafd bekend. 

 Op de snelweg aan de kant gezet, 

 En ontving me daar een prent! 

 Onder dat lieflijk schaapskostuum, 

 Blijkt dus een wolf te leven! 

 Op de A28 op HE-TER-DAAD, 

 Betrapt op bumperkleven! 

T. Ja, nee, dat ken ik die verkloar’n, 

 Gain asodounerij, nee man! 

 Om brandstof te bespoar’n ried ze, 

 Stief achter een vrachtwoag’n an. 

P. Voor ’t milieu een goeie zaak, doch, 

 Niet voor Nel d’r port’monee. 

 Zo’n zwaan-kleef-aan vond oom agent, 

 Toch AB-SO-LUUT geen goed idee! 
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En… ontspan. 

T. Ik loop geregeld met mien hond, 

 In ’t mooi noordloarder bos. 

 Mot ik al weg overzied, 

 Veur dat mountainbike gecross. 

P. Ja, ik zie ze vaak, die bikkels, 

 In hun mountainbikers pak. 

 Flitsend, snel, sportief en sexy, 

 Om de billen lekker strak! Hu! 

T. Bliekboar is het as ’n sport, 

 Mount’nbike’n een woare trend. 

 De noam is mie toch krek ’n roadsel, 

 Omdat hier hail gain mount’ns bent. 

P. Hoor hem, slome padjesstapper! 

 Sport is goed voor het gestel! 

 En in deez’moderne tijden, 

 Moet het stoer, gedurfd en snel. 

T. Aine dei as gain’n ander, 

 Aan dat beeld compleet voldut, 

 Is Wim Kok, wais’t wel; Steegakkers, 

 Dei roakt echt noeit oetgeput. 

P. Op racefiets of de mountainbike, 

 Hij sjeest van hot naar her. 

 Er is geen berg voor hem te hoog, 

 Geen afstand is te ver! 

T. Bie de iesclub het nog noeit ’n lid, 

 In al dei 50 joar’n, 

 De tomeloze inzet van , 

 Wim Kok kunn’n evenoar’n. 

P. Regen, blupsie, sneeuw en wind, 

 ’t Kan Wim geen donder deren. 

 Als een ander staakt, de strijd, 

 Blijft hij door pedaleren! 

T. Op Texel was ’n monstertocht. 

 Super Sunday MTB. 

 Wel 100 kilometer lang. 

 Wim ruip: ,, IK DOE MEE!!!” 

P. ,, Alleen voor echte kerels,ja?!” 

 ,, De fietstocht van me drome.” 

 ,,En dan mot je dus niet met,” 

 ,,Gevulde koeke kome!” 

T. Wim is, zoals elk wel wait, 

 Op Texel ooit geboor’n. 

 Een thoeswedstried in zeek’re zin, 

 Dei mos ‘e dus wel scoor’n. 
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P. 500 strakke pakkies, 

 Stonden daar aan de start. 

 Het weer is bar en boos die dag, 

 Het waait en regent hard. 

T. De aine noa de ander, 

 Mos stoak’n mit de stried. 

 Ze gaa’m zuch gewonn’n, 

 Moar Wim vanzulluf niet. 

P. Slechts 40 bleven over, 

 Aan ‘t einde van de ronde. 

 Maar……. Slechts 25 die, 

 Alle stempels tonen konde. 

T. Ook Wim har alle stempels nait. 

 Dus, ik hoop dat joe begriep’m, 

 Zien commentaar was nait geschikt, 

 Om in dit stuk te typ’n. 

  

 

 

 

Alleen als het ijskoud is! 

P. De winter ging het vorig jaar, 

 Kompleet aan ons voorbij.  

 Een late herfst ging over in, 

 Een vroeg voorjaar, wat jij? 

T. Tja, echte winters heur’n, zo liekt, 

 Bie lang vervloog’n tied’n. 

 Moar ‘k zag toch op T. V. Noord, 

 Noordloarders scheuvelried’n. 

P. De Hondsrug flikte ’t toch maar weer,  

 Eventjes ijs op onze baan. 

 En dat nieuws is uiteraard, 

 Het hele land weer doorgegaan. 

T. Ja, zo regelt onze iesclub,  

 Weer promotie veur Noordloar’n. 

 Stoere jongens, ferme knaap’m, 

 En dat al wel 50 joar’n! 

P. ’t  Jubileum werd dit jaar gevierd. 

 Laat dat maar aan de heren! 

 En al lag er toen geen ijs, 

 Het kon de pret niet deren. 

T. Men deed veur de gelegenheid, 

 Een greep in het verleed’n. 

 Het werd een aibels mooi festijn, 

  Veur ’t bestuur en veur de leed’n.   16 

 



P. Die jongens van de Hondsrug, 

 Verdienen alle lof. 

 Als zij ‘t organiseren, 

 Verloopt het altijd tof. 

T. Zo werd bie f.c. Grunn’n, 

 De speulersbus aofhuurd, 

 En werd’n de Rieshoek kinder’, 

 Noar d’ Eurobörg toustuurd. 

P. En wees gerust, ook het bestuur, 

 Kwam heus wel aan zijn trekken. 

 Dat toog gezaam’ naar Schiermonnikoog; 

 ‘Teamspirit op wekken!’ 

T. ’t Volk van Schier wol’n spreekbeurt, 

 Van Jan Geert; Marathon Keuning. 

 En de rest van het bestuur, 

 Gung met, ter ondersteuning. 

 De rooie-jas-brigoade, 

 He’m bloumpies boet’n zet! 

 De trots van onz’ Noordloar’n, 

 Op ’t ailand van de ket! 

P. Bezopen op hun fietsjes, 

 Slingerend, schots en schuin, 

 Op die smalle schelpenpaadjes, 

 Kwamen amper OVERDUIN !! 

T. Ja, al’moal leuk en oardig, 

 Mor ‘k von’t  toch ‘n maal idee, 

 Wat as het nou gung vraiz’n? 

 Met d’ iesclub overzee! 

P. Oh…. Het vrouwvolk had in dat geval, 

 De klus spontaan beslecht, 

 En liefdevol en zonder draal, 

 Een ijsvloer neergelegd. 

P. Petra Groefsema was niet blij,  

 Dat gekwakkel hier ten lande. 

 ,,Ik wil sneeuw en ijs en kou!” 

 ,, Om van te klappertanden!” 

T. Nou, dan kon geregeld, heur. 

 Met internet ’n makkie. 

 Klik-klik hier en klik-klik doar, 

 Hatsjee, man! Kat in ’t bakkie! 

P. In lapland is er sneeuw genoeg, 

 En dat was om een reden; 

 Petra heeft met hondenslee, 

 Een flinke reis gegleden! 
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T. Gain kold kunstje, brr, ’t iest mie tou, 

 Het menn’n van zo’n span. 

 ’t Gung nait in kolle kleer’n zitt’n, 

 Neem dat moar van mie an! 

P. In haar honden trimsalon, daar is, 

 Haar werkwijze nu iets grover; 

 Wanneer een klant niet luist’ren wil? 

 WAT?! Hup, de zweep er over! 

 

 

 

 

 

En… dat was’t. 

T. Kiek, de leste bladzie, luu. 

 2014 is nou kloar! 

 Wie hebb’n ‘t ‘r nait meer over. 

 ’t Is doan met ’t olle joar. 

P. Wij hopen dat u, net als ons, 

 Zich kost’lijk heeft vermaakt. 

 Door ons genoemd, niet al te diep, 

 In ’t zieltje bent geraakt. 

T. Wel wait wat ’t neie joar ons straks, 

 Weer veur ’n gestuntel brengt. 

 Wel met zien miskleun ’t haile dorp. 

 Vermoak en vreugde brengt. 

T +P Wij waren voor u, geëerd publiek, 

 Pieternel en Thomasvaer. 

 Tabee, de ballen, moi, gegroet, 

 Saluut en au revoir!! 
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