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Wageningen
ten toon
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Aan: WOC
Wageningen

Afzender: Herman Eijsackers
Peter Doelman 
Theo Edelman
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5

Ik zie de Hoogstraat                                
als symbool van Wageningen.                    
Met bomen, bloemen, vlaggen, 
mensen, kopen, zingen.

6

Ik zie de Vlaamse Reus                      
en Modehuis de Windt,                   
waar Post Service vertrouwd           
het Wageningen vindt.
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7

Ik zie er investeren,                     
mooie consumenten,                          
ik zie er kwaliteit                                 
en vele eurocenten.

8

Ik zie de Vlaamse Reus                      
en Modehuis de Windt,                   
waar Post Service                  
vertrouwd het Wageningen 
vindt.

9

Voor ondernemers is een 
markt het mooist met gaten.                         
Zoek je ‘t in brommers, 
bloemen, vlaaien en                      
zij-straten?

10

Zoek je ‘t gezamenlijk,                     
lokaal en regionaal,                                
of is je zoekzicht wijder… 
internationaal?

11

Will they ever say                              
what they adore?                           
People, product, profit,              
business core?

12

As the snow in bright,                         
and in the darkest night.                    
And who knows,                                  
who stays, who goes?
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13

Hé, u... Wageningen!                           
Ondernemers op dit feest:                                       
Wat ‘s voor u het                                
wezen van vooruitgang?                                                   
Uw soort ondernemingsgeest?

14

15

Hoesset met bereikbaarheid?        
d’Aan- en afvoerwegen?              
Hoesset met parkeren hiero?    
Gratis…’t is een zegen!

16

Waar laat ik mijn auto,                       
waar stal ik mijn fiets?                                  
He Oeds de Kroon,                            
klopt er iets niet?

17

Hoesset met de filevorming?        
d’Aan- en afvoerwegen?              
Hoesset met de lightrails, 
komt ‘ie?                                              
Niemand is toch tegen?

18

Vervoer over water?                         
Vindt u dat iets?                                      
Is er een markt,                                   
voor de waterfiets?    
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19

Hoesset met de nominatie?              
Hoek noteert de normen.            
Wanneer val je in de gratie?               
Pas je in de vormen?

20

Geen Henk ten Hoorn                             
of Wim de Vries.                                 
Geen Pieter Roza,                              
Jelle of Dries?

21

Ik zal je vertellen…                                                   
Je moet me eens bellen…                                      
En niet…                                  
Willem Straatman                                    
Niet Pechtold…                                 
de Hoofdman                                 
Uit al…
jullie leden                                                 
Kies ik…

onomstreden
22

Drie heel…                             
trouwe leden                                          
En zij…

heel tevreden                                    
Zeggen…                  

onder ede                                                
Dat ze niets…
voor ons deden                               

23

En dus tezamen…                            
op de hoogste trede! 

24

Herman Eijsackers LOKAAL

ALTERRA 
(+Dept. Omgevings-

wetenschappen)
Alle groen en blauwe milieu-

onderzoek

• Water-Bodem-Lucht-Landschap

• Sociologie-Psychologie-

Bestuurskunde

1250 fte - 55 + 35 M Euro                                                   
Zero-profit BV
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25

Theo Edelman REGIONAAL

26

Peter Doelman MONDIAAL

27

Vierduizend jaar geleden,                         
bij Groenlo aan de Maas,                          
hij oogste gerst en haver,                          
de buurt vond hem een dwaas.                

28

Hij deed het graan in water,                      
en wachtte met plezier.                             
En op zijn eigen bruiloft,                        
was al het water bier.

29

Allemaal

‘t Zijn de kleine beestjes                       
die het doen, die het doen.                      
‘t Zijn de kleine beestjes                        
die het doen.

30

‘t Bejaardencentrum Vreetlust,                  
had snelle doorlooptijd.                           
Dat zat hem in de toetjes,                
voortijdig vroeg bereid.
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31

Des zomers bavaroise,                           
met dat besmette ei.                                     
Drie dagen incubatie,                                  
en weer een kamer vrij.  

32

Allemaal

‘t Zijn de kleine beestjes                       
die het doen, die het doen.                      
‘t Zijn de kleine beestjes                        
die het doen.

33

Zij was een wulpse dame,             
erotisch crimineel.                                 
Hij reeg haar aan het mes,                   
want oh, ze wist zo veel!

34

Ze werd des nachts begraven,                                                              
schuin onder het prieel.                                     
‘t Gebit werd teruggevonden,                                                                   
nog gaaf maar wel wat geel.

35

Allemaal

‘t Zijn de kleine beestjes              
die het doen, die het doen.                      
‘t Zijn de kleine                         
beestjes die het                               
doen.
(2x)

36

Hij dealde druk in auto’s,                                  
had ook een tankstation.                                   
De voorraadtank had kuren,                         
hij weet nog hoe ‘t begon.                             
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37

Want ook als niemand tankte,                       
de meter draaide door.                                       
Het lek werd nog gevonden,                              
van brandstof was geen spoor.

38

Allemaal

‘t Zijn de kleine beestjes                 
die het doen, die het doen.                      
‘t Zijn de kleine                         
beestjes die het                              
doen.
(2x)

39

Het werkt goed bij benzine,                                     
onder een wasserij,                                              
zelfs onder vuilstortplaatsen,                               
maken ze mensen blij.

40

Ze zitten overal,                                                 
als in een hinderlaag,                                             
ze lijken wel onfeilbaar,                                   
tegen elke plaag.

41

Allemaal

‘t Zijn de kleine beestjes die 
het doen, die het doen.                      
‘t Zijn de kleine                         
beestjes die het                               
doen.
(2x)

42

DE MORAAL

Wie let er op die beestjes,                                    
en houdt ze uit de stress?                                   
Wie geeft ze complimenten,                             
en houdt ze bij de les.
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43

DE MORAAL

Want elluk afbraakpad,                                                  
stelt zo zijn eigen eis.                                         
Welk specifiek milieu,                                         
stellen zij op prijs?

44

Allemaal

‘t Zijn de kleine beestjes die 
het doen, die het doen.                      
‘t Zijn de kleine                         
beestjes die het                                 
doen.
(2x)

45

Cees en Leo, Cees en Leo
is mijn keus, is mijn keus                                       
Kleren maken fleurig, kleren maken fleurig
‘t is De Windt, wat ik vind

Carel Conny, Carel Conny
is mijn keus, is mijn keus
Bier cafe allure, bier cafe allure                                   
Vlaamse reus, is mijn keus

Hanne Danny, Hanne Danny                                                   
is mijn keus, is mijn keus                                           
Brieven maken vrienden, brieven maken vrienden     
P.S.W., hoogste tree! 46

Dank u voor uw aandacht!


