
     

      Weert,  13 december 2015 

Gedicht over de Heiligenbuurt 

 

Onze Heiligenbuurt is een tamelijk rustig buurtje 

Geen spectaculaire zaken op geen enkel uurtje 

Er zijn nooit problemen gerezen 

Totdat de buurtwatch is verrezen 

Opeens werd er ingebroken en iedereen is paraat 

Er wordt zelfs een jurk gevonden in de Catharinastraat 

Zenuwachtig gaat men aan de slag 

De whatsapp doet zijn werk elke dag 

De smartphones zijn allemaal live en werken voor tien 

Maar niemand heeft de inbrekers ooit gezien 

Totdat er vele leden tot de buurtwatch zijn toegetreden 

En bij elk verdacht geluid of beweging wordt er danig opgetreden 

Zo is onlangs een notoire veelpleger in de kraag gegrepen 

Doordat er diverse leden o.a. via 112 krachtig hebben ingegrepen 

 

Vroeger heette onze buurt de Paulusbuurt 

Er werden toen nog geen e-mails gestuurd 

En communicatie ging nog met oude feiten 

Maar het bruiste wel van heel veel activiteiten 

Er waren ongekende mogelijkheden en kansen  

Men moest in de rij gaan staan om bij Lenders te kunnen gaan dansen 

En met carnaval gingen ze in een open wagen rijden 

Jongens, dat waren nog eens tijden! 

 

Momenteel gaat het met onze buurt wel aardig lopen 

Wij zijn ongetwijfeld stilletjes uit het dal gekropen 

Af en toe een gezellig samenzijn voor een paar uren 

Zo blijf je toch een beetje op de hoogte van jouw buren 

Wij, voornamelijk katholieken hebben het goede voorbeeld gegeven 

Door ons bij de Protestanten steeds meer te begeven 

Immers veel activiteiten worden gehouden in de Bethelkerk 

Ofschoon deze kerk daar niet voor is bedoeld doen wij ons werk 

Bijvoorbeeld inloopavonden over veiligheid, een nieuw riool of een bestek 

Ook barbecue middagen zijn zeker wel in trek 

En als er problemen zijn met jouw hemelwater 

Nou dan krijg je toch bepaaldelijk een vreselijke kater 

De gemeente adviseert dan namelijk om je afvoerbuis doormidden te zagen 

En dan moet je daar later niet over komen klagen 

Het is toch allemaal niet normaal zoals het begon 

De gemeente zegt dan laconiek dan neem je toch een regenton! 

 

 

 

 



 

De herinrichting is eindelijk begonnen 

Eerst zouden zij in mei zijn begonnen 

Toen werd het juni, Juli, augustus en september 

Nu zijn wij blij dat zij gestart zijn in zowat november 

En nog enigszins verbaasd misschien 

Dat zij toch nog begonnen zijn in 2015  

Aanvankelijk waren er toch heel veel vragen 

En de gemeente liet de bewoners steeds maar klagen 

Wanneer je auto niet in jouw garage kan 

Dan verwacht je van de gemeente een adequate plan 

Maar zij waren eertijds niet bereid  

En toonden geenszins bereidwilligheid 

Dat zou makkelijk kunnen met een kaart 

Dan liep het voor de bewoners niet zo’n vaart 

En waren deze verontruste mensen ook niet te laat 

Want zij konden dan hun auto parkeren in een andere straat 

 

Om nu alles te kunnen blijven volgen speciaal voor de leden 

Hebben wij een website gebouwd met heiligen en gebeden 

Het gaat voornamelijk over het nieuws en informatie 

En om het leuk te maken zijn er allerlei variaties 

Ook vonden vele leden het wel aardig klinken 

Om elke pagina steeds met een ander liedje te laten linken  

Misschien is het teveel voor een gewone gast 

Maar hopelijk is het voor de leden geen poppenkast 

De wens is dan ook dat deze metafoor 

Zal leiden tot een unaniem gehoor 

 

Dan hebben wij nog ons wereldberoemd Lindanuspleintje 

Dat is artistiek gezien nog niet zo’n kleintje 

Het zou de aanblik van onze buurt verhogen 

Maar het beoogde kunstwerk komt uit op een vermogen 

En dat kunnen wij natuurlijk niet betalen 

Tenzij er een wonder uit de hemel komt neerdalen 

 

 

 

 

 

  

 


