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                  Snippers, 13 november 1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            



“de Schoolbel (hi)storie” 

   

An de ingang van de schole,                                                                                                     

wat noe ’t buurthuus worden zal,                                                                                                 

hing tot voor kort een mooie belle                                                                                                    

een bizonder fraai geval                                                                                                               

Een geschenk van de hele buurte                                                                                                          

destieds an de schole è doan,                                                                                                             

en de meister trok an de belle                                                                                              

as de schole an mos goan 

 

En noe ons buurthuus bienoa kloar is                                                                                           

kon de belle weer an ’t wark                                                                                                              

moar helaas ! …… een kale mure,                                                                                                

gewoon e pikt ! …… joa, ’t is stark ! 

 

Geschokt deur ’t plotseling verdwienen                                                                                        

ging onze veurzitter op pad                                                                                                                         

um an de gemeente te loaten weten                                                                                                      

wat hier plaats gevonden had                                                                                                           

“Neet zo fraai, wat hier gebeurt is”,                                                                                                              

was’t commentaar van heer de Vries                                                                                                     

“Goa moar gauw noar de pelitie                                                                                                   

dat lik mie heel slim en wies!” 

 

De adjudant wol alles weten:                                                                                                      

woar en wat d’r was gebeurd                                                                                                                

en of gin mense van het slopen                                                                                                                      

van de belle had e heurd!                                                                                                                         

en of d’r soms nog wat bizunders                                                                                                               

in de belle was è zet,                                                                                                                       

’n joartal of misschien een name                                                                                                       

dat was zo handig veur de wet! 

 

Noe weet de veurzitter bastens volle!                                                                                                

moar alles …… da’s te volle è zeg,                                                                                                        

en veur nadere informatie                                                                                                                     

is Frits ’t gebeuren uut è leg! 

 

“De Veldkamp”, november 1982 

 

    Frits was immers die dage                                   

de man, den an ’t touwke trok                                   

an ’t touwke van de kleppel                                        

an de kleppel van de klok 

 

    En …… zoals Frits beroepsmatig                      

mense-kinder wiezer maakt                                           

zo kon he noe vlug vertellen                                           

wie “um” ’t laatst had è raakt: 

 

    “Ik kan oe wel afkes zeggen                                 

wie of dat kunstje hef è flikt                                        

en wie “dat geschenk van de hele buurtschap”                  

van de mure hef è pikt                                                     

’t is gewoon weg die instantie                                      

die zei: “…… noar de pelitie goan!”                                   

’t is gewoon weg, de gemeente!                                                   

de gemeente heft è doan! 

 

    Wat gemeen van zo’n gemeente                         

waorum noe neet eerst è vroagt                                 

in plaats van stiekum met te nemen                               

hoast an diefstal zich è woagd 

 

    Noe ze tot zoiets in stoat bint                                 

volstoa ik met dit dreigement                                  

Blief met de handen van de Pompe                               

Blief van ons eigen monument! 

 


