
Altoos drok  

Arie G., een trouw lid van DEK uit Den Hoorn, had het zoals hij zei 'altoos drok'. Maar de fanfare 

kon op hem rekenen. Ook als naar buiten moest worden opgetreden was hij steeds present. Zo 

ook  bij de intocht van Sinterklaas in Den Hoorn, waarvoor werd afgesproken dat om twee uur 

zou worden gestart bij het dorpshuis. 

Op dat moment was iedereen aanwezig, behalve Arie. Maar ook in Den Hoorn geldt tijd is tijd, 

dus lopen maar. 

Ze waren net tweehonderd meter onderweg en daar kwam Arie met hoge snelheid het dorp 

binnenrijden. Snel de auto aan de kant, naar binnen om zijn grote trom te pakken en op een draf 

achter de muziek aan, die inmiddels al op het pleintje liep. Arie hobbelde er achteraan met zijn 

dikke trom op zijn arm. Het was een komisch gezicht en de mensen onderweg: 'Arie stop maar, 

wacht ze hier af, ze komen vanzelf wel weer terug, dat deed Jaap Koopman indertijd ook.' Maar 

Arie trok zich daar niets van aan en hobbelde hijgend en zwetend achter zijn in de verte lopende 

kornuiten aan. Pas op het eind van Diek haalde hij ze in, maar toen maakten de maten net weer 

rechtsomkeert om voor de Sint uit de terugweg te aanvaarden. Arie moest toen echter zijn dikke 

trom nog van zijn heup naar zijn buik verhuizen en inmiddels was het korps alweer honderd 

meter verderop, dus Arie hobbelde, nu met de trom op zijn buik, weer achter de muziek aan waar 

hij uiteindelijk op het pleintje van Goënga kon aansluiten en zo het korps nog een paar honderd 

meter kon versterken. Half Den Hoorn, en ik ook, hebben van dit kluchtige schouwspel genoten. 

Toen het Sinterklaasfeest in het dorpshuis gaande was werd een gevonden mobiele telefoontje 

binnengebracht. Dit werd omgeroepen, maar de eigenaar meldde zich niet en het werd daarom 

op het toneel neergelegd. 

Tijdens een spannend moment op het toneel begon het plotseling te bellen en nadat één zwarte 

Piet het opnam, meldde zich alsnog de eigenaar die het apparaatje miste en zijn nummer belde 

met de woorden: 'Ja, met Arie G., hebben jullie mijn telefoontje soms gevonden?' Terwijl hij 

achter de muziek aanholde had hij het verloren. 
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