Hoorspelen
Opgevoerd door de teams van OKK en Dorpsbelangen Balloo, tijdens de uitzending van
Hemmeltied, 23 juni 2012

OKK
Dit is een waargebeurd en eerlijk verhaal
’t Was in de summer midden in Baal
Het is een dorp met veel import en weinig boeren
Maar er valt nog genoeg te koekeloeren
Vroeger met summerfeest draaide het fietsiemeulen op volle toeren
En het waren niet alleen de boeren die daarin zitten te loeren
Het speelde zich af bij Ruinemans zijn café
En iedereen in Balloo deed gezellig mee
De kippen en de schapen vlogen in het rond
Want de aanwezige soldaten maakten het weer te bont
Maar dit alles is helaas vergane glorie
Want door brand is dit nu alleen historie

~
Het volgende deed zich voor
Twee Hollandse vrouwen zijn niet de hou’en
Het is geen smoes, ze zoeken het Schepershoes
Ze willen gaan lopen, en een kopje koffie kopen
Er kwam een fietser aan, die even stil bleef staan
We zoeken een café en wel op deze stee
Hij zegt: ik ben niet zo blij, het is nu een woestenij
Het is toch echt een gemis, dat het café er niet meer is
maar geloof me echt, in Loon kun je wel terecht

~
Een heel mooi Pieterpad werd geboren
Met op de achtergrond de mooie Roldertoren
Want met de Roldertoren in het verschiet
Verdwaalt de Pieterpadloper zeker niet!
Arend Smeenge deed zijn onderkomen van de hand
En Buurderij De Wilde Haan zit nu in het pand
Met Radio Drenthe hier te gast,
Zorgt OKK Balloo dat dit gedicht hier in past!

Dorpsbelangen
Dit is een waargebeurd , eerlijk verhaal
’t Was in de summer midden in Baal
We hebben hier in ’t dorp een brandweerman
Zijn naam is Klaas Paasman
Ook dit verhaal is waar gebeurd
’t Hooi optasten ging niet zo als ’t heurt
Op het moment van op vakantie gaan
De motor stond al aan
Opeens klonk het luid, wat is er aan de hand
Heel de hooibult stond in brand
Bij Klaas ging natuurlijk ook de pieper
En gelukkig kwam Adrie met de grieper
De bult uit elkaar
De brand was weer klaar
~
Ook dit is een waargebeurd verhaal
’t Was 1968 in Baal
Toen wilden Jan en Anna Kraan
Een weekje naar Limburg gaan
Ze vergaten hun paspoort
En konden niet door de Duitse poort
Gelukkig hadden de behulpzame buren
Die het poste restante wilden versturen
Maar bij het paspoort ophalen
Was het stevig balen
Om aan het paspoort te komen
Moesten ze het tonen
~
Dit is nog geen afgerond waargebeurd verhaal
’t Was hopelijk dizze summer, midden in Baal
Als we Arend z’n gang laten gaan
Hebben we in Balloo zomaar een jeux-de-boules-baan
In het hart van het dorp
Doen we dan allemaal een worp
We hebben de steun van Kern met Pit
Maar met de gemeente is het nog een beetje shit
Gelukkig hebben we voorzitter Derk Dob
En die lost het vast wel op!

