Drie waaref bah!
’t Is nou nie bepaold de gewoonte om ie aaige in deuze rebriek over de poletieke
gang van zaoke in ons baggerdurrep uit te spreke. ’k Ben ’t ok vast nie van plan aals
te vaok te gaon doen. Trouwes, daer staon aandere kenaole voor ope. Dat wete jullie
ok goed zat en ikzellef (nog) as lid van ’n bepaolde Pertij zôôvelste beterder. Mor, d’r
mò mijn toch wel eefies ietewat van ’t hart. Nae aal die verwikkelinge rond ’t nie
deurgaon van twêê baggerfestivalle. Vervolleges ’t op non-actief gaon van onze
burregevaoder, en teslotte de onderzoeke die daernae over hum z’n funksjenere
mosse plaetsvinge. Kèrel mense, wat ’n begaai hen ze daer van gemaokt. ’t Report
van KMPG, nae vermêênde malverzaosies deur Boevée zellef, het duidelijk gemaokt
dat hum niks aan te rekene is. D’r is wél deur iemand gesjoemeld mè cente, mor in
gêên geval het B daer schuld aan. D’n amtenaer die schuldig wier bevonge het ’de
zak’ gekrege. Of tie ok nog vedder vervollegd, ’t gevang in mot en/ of tò trugbetaole
wor gedwonge, daerover hè ’k nog niks op d’n tam-tam hore slaon.
De wethouwers hen uit d’r mond laete vaalle dà ze nie meer mè Boevéë deur ééne
deur konne. Voor de vekansie hè ’k mijn Pertij gevrooge ovve me nie is wat meer
duidelijkhaaid konne krijge in de reeje(s) daervan. Mijn standpunt was- en is: d’r mot
toch hêêl wat aan de hand weze as ie nie meer mè mekaor praot as kelezie van
B&W. Zôôwel van de fraksievoorzitter as de overige gemêênteraedsleeje en van d’n
wethouwer, die notao bêêne ok deur mijn zijn verkoze, ben ’k niks wijzer geworre.
Heullie zwege as ’t graf as ’t over ’de zaok’ gong. Aalles mos, zeeje ze, viao de
voorlichter van de gemêênte gaon en aal wat die (zij) naer buitene broch was niks
meer as: ”Zô lang as ’t in onderzoek is, doe me gêên uitlaetinge”.
Nou de reporte uit zijn, motte me nog in ’t duister taste waerom B&W ruzie mè
mekaor hebbe gekrege. Ja, d’r zijn wà kaaindeerachtige akkefietjies aan ’t licht
gekomme over de menier waerop Boevée bepaolde zaoke aangepakt het. Daerbij
wordt hum solistisch optreeje aangerekend. ’t Is zô helder as glas dà ze naer ’n stok
hen gezocht om d’n hond te slaon. Te gek voor woorde! De goeje man het op aaige
inisjetief geperbeerd sponsers te waareve en bedrijve benaederd om heulieze
waotergebonge bezigheeje in ons baggerdurrep te vestige en dát wordt hum kwaolijk
genome. De kogel is deur de kaarek. Gaon die wethouwers nou meschie wel praote?
’t Zel mijn benieuwe!

