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Vandaag is het feest 
ja, we hebben iets te vieren 
al vijf jaar PBA  
om ons Arnhem te versieren 
 
We starten deze feestdag 
met Van Hooijdonk aan het woord 
die de toekomst al kan zien - 
en vertoont die onverstoord 
 
En bij een feestje hoort een hapje, 
is een drankje op z’n plek 
maar op de allerbeste feestjes 
vier je ook een goed gesprek 
 
Dus dat is wat we deden 
en dat wat we blijven doen 
maar laat die woorden van aan tafel 
er ook echt een keer toe doen. 
 
Ik zat aan tafel drie; 
ook wel bekend als tafel rood; 
ook wel bekend als tafel retail - 
en aan gesprek was grote nood 
 
Want we staan er voor een opgaaf 
en dat is niet voor het eerst 
maar toch absoluut nog nodig 
is de stemming die er heerst 
 
We vinden iets van Arnhem 
en van hoe je binnenkomt 
want als je ééns een afslag mist 
dan rijdt je heel die singel rond 
 
En er moét iets met de mensen: 
begeleid ze naar de stad 
kalefater op die entree - 
we zijn die puinhoop wel eens zat 
 
Hoe worden wij de Bijenkorf? 
die van het oosten van het land? 
Als je alles hier kan vinden 
maar juist niét in maar één pand 
 



Hoe zorg je dat we meedoen? 
Hoe krijg je ons nou mee? 
Hoe krijg je elke kleine winkel 
en die grote ketens mee? 
 
Net als vroeger, net als Rome 
Net als vroeger op het plein 
waar de handel werd gedreven 
maar ook opwinding kon zijn 
 
Gemak, en ook beleving: 
de ultieme combinatie 
daar moeten we naartoe 
en wel als één organisatie 
 
Het begin is weer gemaakt 
maar nú moeten we voort 
de tijd was al eens rijp - 
maar nu bijten we hem door. 
 
Dan sluiten we nu af 
met poëzie, beeld en muziek 
samenvattend heel de avond 
maar dat is nog niet de piek 
 
Want u komt vast wel voor mij 
en vast ook voor de wijsheid 
maar als de borrel is geopend 
komt de avond echt op snelheid 
 
Dus maak nog maar een praatje 
en leer wat nieuwe namen 
deel de opgedane kennis 
want de toekomst 
maak je samen. 


