
	  

<tekst en muziek door Henk-Jan Donderwinkel – januari 2015> 
 
Bij het afscheid van Dorien…. 
 
Het voelt toch wel een tikkie raar: straks heffen we het glas. 
Op mooie tijden van weleer, op alles wat ooit was. 
Zo hoort het ook van tijd tot tijd, al willen wij nog wel iets kwijt. 
Dat leek ons hier ook niet meer dan gepast. 
 
Standvastig als een mens kan zijn, een mening in beton. 
Met volle kracht vooruit daarna, zelfs als er iets niet kon. 
Jij kreeg het toch wel voor elkaar, petje af zo zie je maar, 
ook hier bleek het de aanhouder die won. 
 
Refrein 1: 
Met alle mensen die hier zijn zeggen we: Tabee! 
Al is dat relatief bij jou, jij doet nog jaren mee. 
Van Windmill Cup tot Duurzaamheid: we raken jou niet zomaar kwijt. 
Een zegen, voor de TVB 
 
Het Thuisfront heeft jou niet gemist, je trof hen immers hier. 
Hans deed de TC erbij, voor ons een groot plezier. 
Maar ook die arme Tim en Chris, aan de bak, geen kattenpis, 
WhozNext? De Hond?? Dat arme dier? 
 
Dag en nacht je ingezet voor onze TVB. 
Wij hijgden er wat achteraan, dat viel niet altijd mee. 
Dus toch iets van een schaduwkant? Door schuldgevoelens overmand, 
jouw tempo veel te hoog naar ons idee. 
 
Refrein 2: 
Vandaag op jouw afscheid hier zien we je daar staan. 
En slaan dat beeld voor altijd op, daar kun je van op aan. 
Voel de waardering in ons lied, Dorien je bent een Gouden Griet. 
Dank voor alles wat je hebt gedaan! 
 
Als boegbeeld van ons jeugdbeleid, voorop in de JC. 
Van tenniskamp tot jeugdtoernooi en weer een nieuw idee. 
Als hoeder van een eerlijk spel, de baan weer op als VCL. 
Gedraag je want we staan hier voor fair play! 
 
De Windmill Cup jouw meesterwerk, het draagt je signatuur. 
Van gastgezin tot cateraar, van topsport tot natuur. 
Het park volledig op z’n kop, vrijwilligers staan heel vroeg op. 
En draaien zonder morren tachtig uur. 
 
Refrein 1 + 2 
Voel de waardering in ons lied, Dorien je bent een Gouden Griet. 
Dank voor alles wat je hebt gedaan! 
 


