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Als Sint op de vrijdagavond door het bos raast, 

is hij plots erggg verbaasd. 

Een hoop geschuur en gezaag, 

Wat “GEBEURT” er toch hier vandaag. 

Stiekem gluren  Sint en Piet door de ramen, 

en ziet hier 9 boshutmannen samen. 

 Druk aan het klussen, 

ennn…….zonder een ongetogen woord hiertussen. 

Dat vinden Sint en piet toch wel heel speciaal, 

Daarom vandaag iets lekkers voor jullie ALLEMAAL. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Dirk 

één man in het bijzonder,  

is het heuse houtbewerkingswonder. 

Wanden, vloeren en geitenhokken, 

en niet te vergeten,…..de houten dak nokken. 

Alles wordt nauwkeurig door hem gemaakt, 

ook al wordt dit soms door de mannen flink afgekraakt. 

Soms een dakhoek met een misrekeningetje, 

maar ach,…….dit is een sporadisch foutdingetje. 

Dirk staat ook altijd voor iedereen klaar, 

altijd volmondig JA…. en geen gemaar. 

Er is maar één minpuntje aan deze man, 

dat is……. dat hij zijn scheten niet binnenhouden kan. 

Dan zit hij lekker te meuren, 

en iedereen kan meegenieten van die heerlijke geuren. 

Peper heeft hij in zijn kont, 

Stil zitten is daarom voor hem erg ongezond. 

Toch kan je hem soms op de bank betrappen, 

voor de formule 1 met de Nederlandse Max Verstappen. 

Ook verlaat hij steevast als laatste de boshuttentent, 

kortom, ………..…..het is een handige en gezellige vent, 

  

 



Sjaak, 

Deze kerel staat eerst alle planken te schuren, 

“VERKEERD BESTELD ?????”…Dat moet HIJ bezuren. 

Met papiertjes in zijn oren, 

laat hij dit rotwerk door niemand verstoren. 

Deze letter S is voor Schuurder Sjaak, 

die geen enkel probleem maakt van deze taak. 

Ook heeft hij goede connectie met de firma Post, 

dus alle staal en aluminium problemen worden door hem 

opgelost. 

Naast zijn Harley heeft hij ook een camper van wel 17 meter 

lang, 

daarom is hij van niets en niemand bang. 

Al dat sarcastische commentaar, daar kan hij gerust wel 

tegen, 

“HIJ” crost lekker door over de europese wegen. 

Na die verstopte turbo eerder dit jaar op de grote weg, 

hopelijk volgend jaar weer lekker op vakantie….en NOOIT 

meer pech. 

 

 

 



Sjors, 

Sjors is de elektraman, 

zo eentje die alle elektrakasten vaker verplaatsen kan. 

Die regelmatig HEEEL spontaan, 

alle lichten uit laat gaan. 

Bij Liander kennen ze hem wel, 

want daar trekt hij regelmatig aan de bel. 

Die krachtstroomkabel is zijn droom, 

Maar Liander komt maar niet op stoom. 

De zaagmachine zorgt nu soms voor de problemen, 

Maar ach, laat dat de pret niet ontnemen. 

Zo erg is het nie, 

ga jij maar gewoon met de kids naar het circuit. 

Moedig Max maar lekker aan, 

en laat de jongens s’avonds in het donker staan. 

   

 

 

 

 



 Fred K.  

 Dan hebben we ook de internetman, 

die werkelijk alles op ICT gebied kan. 

Overal in het hele pand, 

hangen de versterkers her en der aan de wand. 

Het signaal van de wifi is daarom fenominaal, 

overal,………. en in ieder lokaal. 

Hij is ook degene die de website beheerd, 

en doet het als gereedschapsman ook niet verkeerd. 

Het is een heuse lolbroek wat ik zie, 

alleen jammer van die klapperende klutsknie. 

Maar zeker met een biertje erbij, 

is hij de grappigste van de partij.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Rene 

De opzichter en uitvoerder is René, 

hij neemt altijd alle architectonische punten mee. 

René bestudeerd ieder project uitvoerig goed, 

en verteld dan wat iedereen doen moet. 

Besteld ook regelmatig materialen om te bouwen, 

maar steekt zelf ook wel zijn handen uit zijn mouwen. 

De specialist in de aflopende vloer, 

zorgde onder de jongens voor veel beroer. 

Maar voor zijn lieve vrouw Annet, 

werd tot 2x toe de vriendenclub opzij gezet. 

Dan is die Rene “HEEL” principieel, 

Zulke mannen vind je niet zoveel.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Mieneke 

De vrouw des huizes, Mieneke de Geest, 

ze komt hier dagelijks,……. op de fiets dan aangesjeesd. 

Ze verzorgt liefdevol alle dieren, 

en ze spuit ze dood……….die vervelende mieren. 

Bovendien is ze HEEL creatief, 

soms TE…………….maar dat nemen we maar voor lief. 

Het is een echte kunstenaar, 

en die vrouwelijke Touch maakt het een stuk knusser daar. 

Ze schildert prachtige schilderijen, maar ook de deuren, 

deze in de welbekende rood/groen kleuren. 

Bier is niks voor haar, 

geef haar maar wijn, daarvan lust ze er wel een paar !!! 

 

 
 

 

 



 

 

 

Ben 

Ben de lange verwarmingsboer, 

die oogt stoer, maar lijkt zeker niet op zijn broer. 

Als die het huis verlaat, 

is het net of hij naar de Noordpool gaat. 

Als een kind zo blij begint hij op de vrijdagmorgen te stralen, 

en dan mag zijn vrouw de frikadellen gaan halen. 

Hij zegt……….Dat is voor na het harde klussen, 

dan moeten we de honger gaan sussen.  

Zijn vrouw twijfelt niet aan zijn kwaliteiten, 

maar weet dat hij afwachtend op zijn nagels kan bijten. 

Dus als hij bij thuiskomt zegt ……..pffff MOE en HARD 

gewerkt, 

weet ze dat het bier DAT heeft versterkt.  

 

 

 



 

Marcel 

Bij de boshutten is er één BIG BOSS, 

die laat daar al zijn boshutfantasieën volledig los. 

En gooit het daarna dan in de raad, 

waarna er HEEL serieus over wordt gepraat. 

Onder het genot van chips en bier, 

zorgt dat dan voor HEEL veel plezier. 

Ja, die Marcel is een slimme vent, 

hij houdt de financiën goed in de gaten en regelt de “RENT”. 

Maar jongens……..PAS OP, 

volgend jaar gaat hij over de top. 

Dan gaat hij met pensioen, 

dus meer tijd om nog meer projecten te gaan doen. 

Eerlijk is eerlijk, hij is de geschikte persoon, 

want kijk om je heen,………deze plek is WONDERSCHOON. 

 

 

 



 

Fred D  

Wie is die toch die man in dat T’shirt, 

die steeds met zijn kitspuit leurt. 

Jullie zullen het inmiddels wel weten, 

van dat mierenverdelgen gaat FRED erg zweten. 

Dus zit nou niet steeds te zeuren, 

hij dicht gewoon alle gaatjes en scheuren. 

NIKS is Fred teveel, 

hij is gewoon warmbloedig en multifunctioneel. 

Hij slaat spijkers met koppen, 

en is dan gewoon niet te stoppen. 

De letter K van het kitten is voor Fred, 

omdat deze man zich OVERAL…….. met volle overgave voor 

inzet. 

  

 

 

 

 



 

Rob 

Piet zag 1 auto staan voor het hek, 

dat vond hij toch wel heel erg gek. 

Als reclame op de auto staat er schoonmaakbedrijf Theissling, 

ooooooHH………dus die Rob maakt ook deel uit van de 

vriendenkring. 

Rob is van alle markten thuis…………….van het schuren, 

schoonmaken, snoeien en wat al niet meer, 

petje af voor deze handige kleine meneer. 

Rob, helaas van dat 0.0. bier wordt je niet echt lam, 

maar wel verstandig elke week……….weer veilig terug naar 

het mooie Obdam. 

Daar dan een echt biertje in die mooie zelfgebouwde 

mancave drinken, 

en dan in alle rust de moppen en grappen van de avond te 

laten bezinken. 

 

 

 



 

 

Sandra 

Op het scoutingpad kwam Sint nog iemand tegen, 

een DAME,……wie zou dat nou toch wezen ? 

Ze stapt kordaat naar binnen, 

en gaat vol overgave aan het schilderwerk beginnen. 

Totaal niet onder de indruk van al die mannen, 

en zachtjes uitgedrukt…ze is ZEKER niet op haar mondje 

gevallen. 

Ze kan het allemaal aan, 

Dus de jongens hebben Sandra op een voetstuk staan. 

Sandra is de vrolijke noot, 

en haar aandeel in het klusteam is net zo groot.   

 


