
Beste leden van het WOC, 

 

Voor ‘t eerst als uw voorzitter een nieuwjaarspeech 

 

Het is voorwaar toch niet echt niets 

 

Derhalve tegen de onzekerheid  

 

Ter stutting van de breekbaarheid 

 

Een begindecember-methode van stal gehaald 

 

Op ‘t gevaar af dat Arie de Groot daar vast van baalt 

 

“Niet groots en meeslepend genoeg” 

 

Zal zijn ’t voorspelbare commentaar in één lokale kroeg 

 

Welaan, hij moet er maar mee leven 

 

Op deze wijze wil ik u vertrouwen in 2018 geven 

 

Genoeg gekletst, ter zake nu 

 

Ik heb het volgende voor u 

 

Vooreerst een woord voor ‘t stichtingsbestuur der Grote 
Kerk 

 

Met dank aan hen hier, 100 man sterk 

 



’t is allemaal toch wel heel erg feestelijk 

 

Als WOC zijn wij u hiervoor dan ook zeer erkentelijk 

 

In samenwerking met onze Marjet  

 

Een geweldige entourage neergezet 

 

Dit monumentale godshuis herbergt hier vanavond - kort en 

goed 

 

Een Wageningse bonte stoet 

 

Ondernemers van uiteenlopend pluimage 

 

Duurzaamheid lijkt nu toch echt een rage 

 

Wandelen door de lijst der leden 

 

Is iets dat wij als bestuur vaak deden 

 

een advocaat, een trainingsmaat, een metselaar, een 

makelaar, 

 

je vindt het onder ons, echt waar! 

 

Woninginrichting, automatisering, fietsverlichting 

 

Alles voor de flexibilisering 

 

bakkers, slagers, koffie, thee 



 

installateurs doen ook graag mee 

 

In de bouw, de automotive, iets met boeken 

 

Bij ’t WOC hoef je nooit ver te zoeken 

 

Ja, ’t kan allemaal nog heel veel fraaier  
 

we hebben zelfs een pillendraaier 

 

Als bestuur waan je je op een roze wolk 

 

Met dit soort lieden onder je volk 

 

Ze zijn ook komend jaar weer eens per maand te vinden 

 

Meestal in ’t etablissement genaamd Onder de Linden 

 

In Wageningen moet je zijn 

 

Ja, het is hier best wel fijn, 

 

Ondernomen wordt er echt, 

 

Contacten worden er gelegd 

 

Blijf dit in 2018 doen met elkaar 

 

Dan spelen we samen heel wat klaar 
 



Unilever en TNO mogen we binnen onze muren gaan 

begroeten 

 

Ook bij het WOC hopen we hen te mogen ontmoeten 
 

Voorts heerst in ’t bestuur veel vrolijkheid 

 

Over B &W’s constante aanwezigheid 

 

Blijkbaar zijn we hen wat weerd 

 

hetgeen ten zeerste wordt gewaardeerd 

 

Stond afgelopen jaar in ’t teken van bereikbaarheid 

 

2018 wordt ’t jaar van ’t managen der mobiliteit 

 

Die boodschap van Provinciale Staten 

 

Hadden wij snel in de gaten 

 

Nieuw aan ’t firmament der WOC - ’t lijkt wel een stunt -  
 

Is de verkrijging van een revolving fund 

 

“Wa’s da nu weer voor nieuwigheid?” 

 

Lees die notulen toch of kijk op site! 

 

De zonnepanelen bij ’t Marin zijn fraai 
 



Wageningen werkt duurzaam vindt zijn draai!!  

 

Ons oudste lid, een krasse baas voorwaar 

 

Wordt dit jaar eeuweling, echt waar! 

 

In deze stad een hele prestatie  

 

Vanaf deze plaats een hartelijke felicitatie 

 

Wat zou deze stad zijn zonder universiteit? 

 

Opheusden wordt dan opeens vrolijkheid 

 

We wensen jullie een prachtig jubileumjaar 

 

Op naar de tweede eeuw dan maar 

 

Wel omhels ik de kritische noot 

 

Die onze burgervader zeer onlangs ten hemel schoot 

 

De zichtbaarheid der acadeem in stad 

 

Ja, dat is me toch echt wat 

 

Die Aula, daar moeten we toch echt iets mee 

 

Het WOC denkt er graag met u over mee. 

 

Wilt u hier alstublieft iets mee doen? 



 

Anders gaat het als zo fraai verbeeld in de 

Nieuwjaarscartoon 

 

Onderbelicht en mijns inziens – uit de aard der zaak - wat 

onterecht 

 

De weinige aandacht voor het per 1 januari gewijzigde 

huwelijksgoederenrecht 

 

’t lijkt eenvoudig maar dat is ’t niet 

 

de meesten interesseert ‘t ook geen biet 

 

Echter, als ondernemer kun je je dat niet permitteren 

 

Bovendien wil je steeds nieuwe dingen leren 

 

Wil je weten hoe ’t werkelijk zit? 

 

Wend je dan snel tot Jan Smit 
 

Nog even terug naar onze vereniging 

 

Ieder deed zo weer zijn ding 

 

Nieuwe leden werden aangenomen 

 

Bestuursleden die gaan en komen 

 

Robert, Karin, dank voor vlijt! 

 



Herbert en Mariëtte blijken nu al even toegewijd 

 

Wie mocht denken dat ik het in mijn eentje fiks 

 

Zonder Casper en Maarten werd het niks 
 

Ria, Kees, Marjet, Piet-Hein, 
 

Waar zou ik zonder jullie zijn? 

 

Waarschijnlijk vergt binnenkort ons aller aandacht  

 

de Greb, de Nu, de haven en de Bergpoort met haar gracht 
 

Alsook – je wordt het nimmer zat 

 

Onze geliefde binnenstad 

 

Nu genoeg gejeremieerd (een echt dicteewoord!) 

 

De kelen dienen nodig te worden gesmeerd 

 

Ook in ’t komende jaar  
 

Staat uw bestuur graag weer voor u klaar 

 

Ter afsluiting: een ding is nu echt heel zeker 

 

Na voorgaande woorden van deze preker: 

 

Met deze tenenkrommende rijmelarij word je nooit 

 

Tot stadsdichter van Wageningen getooid! 



 

 

 

Ik dank u voor uw aandacht 

 


