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greep ome Sjaak de microfoon

en begon te speechen.

Steevast begon ome Sjaak

zijn ritueel met de zin:
'Dames en heren,

het is te hopen....'

En zijn slotakkoord
luidde elke keer opnieuw:
'ik heb gezegd'.

IVat er tussenin

voor goeds en hoopvols

werd toegewenst

rvas zelfs

voor een geoefend oor

niet altijd even duidelijk.
Maar de Iu isterbereidheid

\ilas er niet minder om.

Een welgemeend applaus

kreeg ome Sjaak als dank

en zo ging hij weer

met een tevreden knor

naar zijn plaats.

Mlltig jaar lang

heeft hij bij ons geleefd.

ln zijn optreden wilde hi.i

niet alleen figurant zi.in,

maar zo nu en dan

ook de hoofdrol spelen.

Zijn glorievolle dag,

vijftig jaar op Eckartdal,

heeft hil ook gevierd

met menige toespraak.

Hij had er immers

zolang naar u itgekeken.

Vijftien jaar lang zat er

in zijn portemonnee

een briefje met de datum

van dót grote gebeuren,

voor ieder

die het maar Iezen wilde.
Zelfs het menu wat dan

zou worden geserveerd

stond erop vermeld.


