
S hekel aan toespraken
S op verzoek van commissie
S kennelijk  toespraak nodig

S iedere vereniging heeft voorzitter
S zo iemand, die graag slappe verhaaltjes houdt
S anders kan zo’n feestavond niet te beginnen

S iedere vereniging wil ook een voorzitter
S want ik denk dat ze van slappe verhaaltjes houden
S anders kan zo’n feestavond niet beginnen

S meestal op verzoek van organisatie
S zeker om te vissen naar complimenten

S DAAR doe ik niet aan mee
S ik hou immers niet van toespraken
S maar wat heb je als voorzitter nu in te brengen



S dus toespraak houden:
S over geschiedenis van onze verenigde state?

S niet interessant op zo’n avond
S over doelstellingen van onze verenigde state?

S niet interessant op zo’n avond
S over de vruchtbaarheidsrituelen van de fruitvlieg dan?

S misschien interessant aan het eind van de avond

S interessanter onderwerp: mijzelf!!!

S toen ik met figuurzaag door triplex ploeterde:
S dacht ik: ik word timmerman
S voor je ‘t weet schiet dat door en stijgt dat tot academisch niveau

S maar onderweg leerde ik, hoe je mooie huizen moest bouwen
S daar werd iedereen beter van
S daar werd iedereen gelukkig van

S als je dan zover bent om zelf wat te zoeken, dan valt dat tegen
S eerste aanbieding was uniek, zei de aannemer

S maar zat veel te dicht bij de snelweg
S tweede optie was een schitterende woning

S maar zat zowat op een school gepland
S bij derde prachtige ideale woning wist ik het wel:

S we gaan eerst de plek maar eens uitzoeken!
S want dat is echt het belangrijkste om goed te kunnen wonen!!!

S op dit grasveld, rondom een pleintje, en tussen wat sloten, waren we
meteen verliefd
S dit is de ideale plek om te wonen

S en om een lang verhaal kort te maken: dat klopt

S maar gaandeweg leer je er nog wat bij
S het is niet alleen de mooie woning, die het doet
S het is niet alleen de mooie omgeving, die het doet
S het zijn vooral de mensen, die je dat goede gevoel geven

S als ik uit mijn werk de straat in fiets,
S en zie hoe al die kinderen met elkaar spelen
S en hoe al die vaders, of moeders, of thuiskomers met elkaar kletsen 

S dan is het voor mij feest
S als de kinderen helemaal van het andere eind van de straat meedoen
S als de buren van om het hoekje meedoen met jeu-de-boelen

S dan is het voor mij dubbel feest
S maar als ik bedenk, dat een klein clubje bijna de hele straat in een

tent weet te krijgen om naar een onnozel verhaaltje te luisteren,
S dan is het voor mij een superfeest

S jullie begrijpen, mijn avond is gemaakt
S nu zijn jullie aan de beurt

S we beginnen met de Big Band ...


