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DORKOMTOR ne stowmboowt mè rook uit zijn schaa
Ik peis dattei Kloaas bringt, gokkiktor ies gaa.
Iksiendor ne meiter, ne baard enne staf.
En vlaggen, waal tfuftig, ze wapren neig straf.
DORSTOTTOR ne zwarten vanboven optek
mefree grote àngden, mè ogen lek pek.
me neig witte tangden, ei lacht nogal dwaas
Dassalwaal deeje Piet zijn, diejenaalper van Kloaas ?
DORSPRINGTOR -gelovik- precies ook u pjeird
azzo een schoon beestjen, en wafferne stjeirt
Ik oop dant nie uitschuift met die grote zak,
vol schoone kadookes, tis glattig mijn dak.
DORSTONDOR ook kingdren, ze maken lawijt
Ze zonbeter braaf zijn, die krijgen nog spijt
Wangt Piet -hijzotturven- die stiksinnun baal
Den eesten totte lesten, gewoon allemaal.
DORDRIJFTOR waffèrder ook nog nen ballong,
Dassalmè sij grief zijn, een soort kamiong,
mè mokskes, en spulgoed en veel chocolat
gebrocht uit den vremden, nor ongs schone stad.
DORZATTOR in Sorgvliet tot vlak veur de schau (over 1997)
nen oop grote kingderen, genneen atter kou
ze aten, ze dronken, waätten zut goed
dakwammammel deur dien eilgen die wongderen doet
DORWACHTOR al ùùren ne vengt ennei schreejt (1998)
Den trein wulnie kommen, isdanno nie vreejt?
Hij wulwaal gowweirken, neig op zijn gemak.
Mor ‘t le-ven mee Eetjèn Schouppe, da is gene kak.
DORDRINKTOR u mesken vermoeid onne Spa (1998)
Op ‘tglas stot u kroontje en: P A OëL A
Ze zucht dantnie schoon is, ze zweet bleek blaa bloed

“Worrek daffur nodig, mi Fràngs is toch goed !”
DORRANGENDOR mengsen bijeen veurru scheirm. (1998)
Ze dogen op knopkes, ze krijgentor weirm
daggotor van websaait, van surf en dieliet
ze zoekennachter de sporen van sint en van piet
DORTROEPTENDOR Baalgen bijeen opnenoop (1999)
Ze keken nor Flupken, diedeettor ne koop
Ook Kloaas stongte blinken, bots nun appelsien
Patroon vande jongedochters !!! Mor nou nog Delfien.
DORSTROOMDENDOR lieters mazout deur de kerk (2000)
Midattie zo duur is, is dattoch geen weirk.
Morsjans datteê parking d’r nog alt nie is
Tènrookkut inaldi-ottoos vaneigest nie fris.
DORZINDOR al kingders die vur ulder grief (2000)
Nor Kloaas niemmer schrijven gewoon minnembrief.
Ze mélen of faxen de wengsen norrèm
Of sturen de kleine boodschap mittu gsm.
DORSLEUPTOR in ’t onker, vanachter dennoek (2001)
Ne vengt mennun board, missèn oar innen doek
“Hosanna Bin Laden”, riep tfolk va Kaboel !
Wansjangs dattie al zijn bommen nie uitsmeet op Doel.
DORSLOEGTORRE “Joenk” per vielloo op zijn toot (2002)
De pers was zjust weg, laag (v)Albert in de goot
Zottà geen complot zijn van mister Stief Stunt ?
Kwetteentè misschien ierachter op Kloas wààl gemunt ?
DORZONKTOR in Spanje nen boot mè petrol (2002)
Ik vreesden dant Kloaas was, mijn hert sloeg op ol
Mor tsangderdags zaak hem al stoan in de zon.
Mi Piet keekkei nor de weirken on den Bongt Mjozon.
DORWIPTOR nu Paoshaos van bruine sjoklat (2003)
De morgent van Nuvjoar intmidden vantstat
Kalkoenrol mè Sinksen. Mè paosen pompoen.
Worròm zok den eejste Mei tèn, geej kloaaasfjiesten doen?
DORREETTOR nun otto verloren deur ‘t stad (2004)
Ei zocht nor de mart en hij vonttor u gat.
Ei moest nor den Houtbriel, hij kwam uit on‘t Lam

Entèn trug op Tereken, van wor dattei kwam
(UIT DE BOOT GEVALLEN !)
DORSTONGTOR al joren mè géél zèn Q bloout (2004)
Ne reus opdennoek mi ne mangtel van lood.
Mor zènnem verscheuven, nor tgat in de markt
Of noemmut de catacomben, dammag vur mij part.
(UIT DE BOOT GEVALLEN !)
DORTROKTOR un missie nor China op rijs (2004)
De kroonprins mocht mee en ei é wirral prijs.
Hij lulde mor Raak, ei zit no in de tang.
Zoeïst asgemorwa zévert uit eigenbelang.
DORSCHOOTTOR ineens nor vavveur op de leest (2005)
Ne rappe coureur - tis in Niekkaarken feestMor wa as den Tom nonnog schepene wurt ?
Tekkommen die angdre sossen te kurt in de spurt
DORWASDOR un wedstreit vur de grootsten Baalg (2005)
Ei pakten durneevust, de Krubbeeksen taalg.
Ikkè genen uitleg, kwitnie oeddant komt
Kwitwaal: geel de Mercatòrstroat is vree neig beschomt.
(UIT DE BOOT GEVALLEN !)
DORVIELDOR ne kleinen mi zijn trottinet (2005)
Gewoon innu put, gaafmi dannu pettet.
Zijn voortplangtingstoestaal, dassaagerniüit
Offoe zoddegi da noemen, minister Langduit?
DORKWAMENTRUG feesten mi Kloaas in een sierk (2006)
mor wey kozen Bààlseel,in ‘t Ey, bidden Dirk.
Wordant noste joar is? De vroag blijft bestaon.
Misschien komter ooit nun avond mè Kloas op de maan.
DORSLUTTOR ne wingkel, twas niemmer te doen (2006)
van hert en van kiekens, fazangt en kalkoen.
Van Broeck ging tenongder, gedaan mitkoneyn.
Entsal –peyzzuk imminneygen- de lesten niesseyn.
DORWASDOR wir kiezing en tkwam ammul goed (2006)
We kregen truch Freddy en ‘t beelt fan Jan Hoed
Morwaffer nun afgang vur ne favoriet :
geen jobke nimmeer vur Nelly, mor vur …… Zwarte Piet !

DORZWALPTOR een langdjen, ge (knipt) en tis dood (2007)
Zenne zeirk krijgdun dreikleur, mi zwart, gjeil en root
De keuning wult vluchten, Hij vreest vur zijn macht:
Daarom kocht hij vandezomer u splengternuf jacht
DORSMAALTOR een langdjen, va goeie sjoklat (2007)
van bier, friet en koersen. Tsittost òpsei gat.
Zont Kloaas kunnen aalpen? Of is Guyken leep ?
Mor plakta nie on zén tangden, ne Milquet Wee-reep ?
DORZWEIRTOR u koppel: Wei bleiven bei-een (2008)
Z’ee lang moeten wachten, ei was nie gescheên.
De stoomboot is binnen voor Wilfried en Miet
Wiewwit komno onde Durme den ooievaar niet!
No zinder cadeaukes vur Wilfried en Miet
En Kloaas gafse me ne gremel de roede van Piet.
DORSCHREEUTOR u ventjen lek un krokodil(2008)
Hij zoekt nor een jobken, nen angderen stiel
Nor rechtsnie, nor linksnie, wor vintei zei grief
Toe Kloaas, doeddiet voor ons Bertjen, hij is toch zoe lief
DORWOETTOR wir oorlog bij de VRT. (2009)
Den boaas was het beu ennei kapten dermee.
Gelukkig was Kloaas dor, dietta ammel ziet
Hij had diep in zijne zak nog ... De Pie-iet van Roe.
PARDON
Hij had diep in zijne zak nog ... De Roe-oe van Piet.
DORRANGTOR ne bisschop zijn kruis ondenoak. (2009)
Hij wurttoch noot paus, da’s een duidlijke zoak.
Ei kan Kloaas gosspélen, komgifdèm die pruik…
Van Mechelen tot in Rome, van Laken tot Luik.
DORSNUIFTOR neggast indenbak van da spul (2009)
Oeddattei da kreeg,kè gewoon geen benul
Of kwamda soms binnen in Piet zijnen zak?
Of strooi Kloaas nog siggeworrig mi drugs vanoptak?
(Naar aanleiding van het vertrek van Sint-Tor )
DORKWAMDOR, dorrisdor, dorgottei … den Tor. (2009)
Ne zeun van de sint, missèn pruik, board en snor.
‘Helaasheid der dingen’, dattààldook vurrèm.
Vaarwel, allerbeste SinTTor Van Pe-e-te-ghem.

DORVROEGDOR nen doolort asiel in d’abdij (2010)
Ei trok wa op Kloas, mor niemmeer van dichtbij
Worrom zoddier blijven ? vroeg broeder-portier
Wij emmen waal ’t beste bier, mor vurroa geen vertier
Vanaf 2011 geschreven door Lieven Dehandschutter
2011:
DORLOE-EPEN dor kingdren deur de Stoaziestroat
Ze willen min uis zien, ze volgen den droad
Nog eirger as strietvjoe,‘k zit neig in de sjit
Ze moe-esen zaalfs on ’t twallet of d’r e paksken i zit.
DORWURTOR geknosseld, niemangd is contengt
De banken, de reetings, e fajiessemengt
“Kloaas, red ongzen euro, ge zid’ongzen aald!”
’t Is goed, ik zal ulder aalpen mi sjoklatte gaald.

2012:
DORRIJNDOR gien treinen nor Sinnekloas-stad
Oe kan Kloaas ten kommen, ’t zit al op zij’ gat
Vertroaging of stoaking, ’t is toch altit-tiet
As ’t nog nei-eig lang got-turen, is oe-ek Kloaas fajiet!
DORSTEMTOR veel volk vur de gjaale partij
Oe-ek in ongs schoe-e stadjen moet’n d’angdren opzij
’t is echt u miroakel, un vriej v’rangdering
Da komt va-aan da kussen va Kloaas zenne ring!
2013
DORKRUPTOR ne paljas op Kloaas vur ’t statuis
IJ brikt ’t buld zen angd af en ut valt in gruis
Een schangde, u vrieë zicht, zoeë vermassakreerd
’t Wur tijd dat de goejen Eil’gen wur geripareerd
DORZEETOR u vrammengs iet van Zwarte Piet
Dammen em gjeiren zien, da ferstosse echt niet
Nen biskop mi nen aalper is giejne rassiest
Vur de kingdren ier i Vlond’ren is’t nen toffen tiest
2014

DORZINDOR in ongs langd krietiekasters van Piet
ze wulle giejne zwarten, 'k vin da iepookriet
Al joaren zimme soamen en 't marsjeert iejl goe
as s'ongs maagree wulle schiejn, pakke w'alletwiej de roe!
DORTREKTOR uit Sinnekloas volk nor 't veire Barrie
mor oe-uk nor Sniekoladepor, en Kanterburrie
Ze liejen min aalpers op, z'arrangzjeeren min Uis
z'aan tot nor de zesden de Kestman bij em tuis.
DORVIERTOR i min stad ne oe-up mengsen fiejst
't is begot mi genoe-utschap, 't ee ne goeie giejst
Vijventwintig joar bezig, da furdient un pluim
lot z'eten en drinken, liefst mi iejl veel schuim!
2015
DORZINGTOR ne kjeirel mi nen blinkende kop
’t Is ongzen ambassaduir mi feel brilkriem op
Den Alleks van Oeverfonniek, diej doet ta waal goed
mor ‘k oeër liever De Pietels, mi ulder wezen vol roet
DORVROOGDOR ne polies bots on Zwarte Piet:
“Doe d’oa zak iejs gaa open! Zidde gij nen bangdiet?”
Pier wier bliejk van benatteit. IJ docht: “Wad’is dad’ier?”
IJ peird’n zennen battaklán uit, ’t was zjust nievoo vier…
2016
DORLOEËPTOR ne vriej’n tiest kilometers op ‘t stroat
va Zoaventem nor Schaarbeek, ij doe neig veel kwoad
’t Is de manmitutoetje, ij leet dor de bom
Oeük Kloaas most neig bleiten: vengt, kom noeët miejr verdrom!
DORISDOR een stad die achtongderd joar bestot
z’ee minne noaam gekregen, z’ee mi noeët nie bedot
Straks goa Sinnekloas fiejsten, mi Nuvjoar op de Mart
Kinnekes, ‘k zien ulder ammel gjeiren, mok ne goeie start!
2017
DORFIEJSTOR een stad giejlegangs ut joar deur
va Nuvjoar tot Kestag, we zimmen dor veur
In ’t muzejum stong d’Ou Keirk zaalfs in sjokkolat
Past op, noste joar, Sinnekloas, vur eu groeët zinkgat…

DORZOEKTOR al joaren eu langd nor ne reus
Wie zoot diej zjandeirm zijn, ik zin zoeë kurjeus
Magneetvissers, Vermassen, diej witten ’t oeëk nie
Kloaas, lot Zwarte Piet em pakken, leg’dem over oa knie!
2018
Dorzoektor een regerink ne nuve gouverneur
vur ier in Oeüst-Flondren, ’t is zjust bij de deur
De blaa en de gjaale die zin nie content
Awaal, min beste mengsen, stuur mij teh mor nor Gent!
Dorvjeirtor nen boewt mi mij e Piet op ’t Schaald’
‘k Zien Angtweirpen liggen, on ’t MAS zi’k den ’aald
Vande joar mih de weirken geroak ik nie on ’t staduis
wa da‘k doar dee bih de ‘maskes’ da was toch nie pluis
Dorniptor nen deken in d’angden va Kloaas
vriej neig, ost un niptang miljaar, ij gaf gaas
De robijn op de ring ja, die moest er echt oan…
IJ viel op de grond en het spaal was gedoan!
Gelegenheidsstrofe bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 auteur: Marc Minnebo
Dor was dor verkiezink in Groot-Sinnekloas
de Lieven die blijft trug veur zes joar den boas.
Oh Lieven vergeet hier ons Genootschap niet
en blijft met ons ijveren veur de Zwarte Piet!
2019
DORVERFTOR nje kjeirel iet op u plakkoat
IJ is em on’t osten, want ’t is al neig loat
‘k Wit nie wa ’t goa wurren, meschiens waal ne kloon
Mor kikt, noa dan’t kljeir is, ’t is zjust min icoon
DORITTOR i Serwir min supportersclub
Niej, ’t is giejne currywust mi neig feel ketchup
’t Genoe-utschap wurdt deirtig, niewoar Zwarte Piet
Vijven’twintig joar zingen we ‘Dorkomtor’, ongs lied!

