
 Odo de held 

 

En Odo de held, de droeg men naar huis. 

Daar werd hij ter aarde besteld, 

Als tragische slotnoot stond op zijn steen, 

Zijn naam achterstevoren gespeld.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

De wind is in de bomen  

De regen op 't struweel.  

Nu zal hij weldra komen:  

De Zwarte Zwadderneel! 

(Maarten Toonder) 

 

 

Tussen twee bergen daar bromde een beer, 

Ik keek achterom en toen zag ik hem niet meer. 

(Jan-Willem) 

 

"Hoofd koel en voeten warm.  

Voedt matig uwen darm.  

Houdt goed uw achterpoortje open en laat alle dokters naar de bliksem lopen"! 

arts Boerhaave (1668-1738) 

 

At Philips they never miss an opportunity to miss an opportunity (naar Mathologger) 

 

Het heeft geen nut, maar wel zin (Herman Finkers) 

 

 



Dectie 
 

Ze zggeen 

Dat het niet utimakat 

Of je de ltteers in een wrood 

Op de geode ptaals zet 

Als je de ersete ltteer maar aan het bgien 

En de ltaatste aan het enid shcijfrt 

Spant ireedeen wat er saatt 

Woraam o woaram 

Weet die sekkul van nreldedans dat neit 

Met dat sfufe ktole dectie 

Dan hlaade ik mesihcsin ook enes een ngeen 

In ptlaas van een dire of een tewe 

 

Gedicht van Hans Hagen 

 

Stampot 

 
Maandags stamppot, dinsdag stamppot, 

Woensdag stamppot aan de kook, 

Donderdags stamppot, Vrijdags stamppot, 

Zaterdags natuurlijk ook. 

 

Stamp met bonen, stamp met kroten, 

Stamp met kool van rood tot groen, 

Stamp met wortels, stamp met uien, 

Stamp ….. waarmee ‘k m’n maal moet doen. 

 

Stamp met melk en stamp met water, 

Stamp met surrogaat-jus, 

Stamp met iets dat ‘k niet kan raden; 

Stamp is ’t dagelijks menu. 

 

Holland stampt aan alle kanten 

Wijl men daar de stamppot mint ……. 

Hoop weer gauw eens stamp te eten 

Waar ‘k een flinke worst in vind. 

 

Kees Heijligers: 

Tijdens de tweede wereldoorlog werkte mijn vader bij Philips in Eindhoven. 

Hij en een collega stuurde elkaar in 1942 elke dag een gedichtje. 

Dit gedicht was op 1 November van mijn vader.  

 

 


