Nije geluidsinstalaotie in ut Gemeintehuis in Heuze
Ut gemeintehuis in Heuze wur net klaor naor de wederopbaauw. Der
wure al wa vergaoderinge gewis met de raodsleeje.
Ut gebaauw stee op un mooi plek midde in het derp en wur prachtig
geworde, mar een naodeel wur da de raodsleeje de vuurzitter slecht
konde verstaon. Zo wur tur un sgp raodslid die gewend was om mit de
miste vuurstelle teuge te stemme, da raodslid zat op un
raodsvergaodering un bietje te dommele, waant hij kon ut toch nie goed
heure wa tur gezeit wer. Hij was aon de buut um te stemme en zo as tie
gewend wur riep tie teuge. Mar daor wur ut probbleem, nou had tie veur
motte stemme en da wer um dur de partij nie in dank afgenome. Durum
wir te naor lang wikke en wege beslote da tur een geluidsinstalaotie
moest komme, vural um da misverstaand nie mir veur te laote kumme.
Zo gezeit zo gedaon. Der werre wa prijze op gevraogd en der wer ter een
aongeschaf bij Ben van de Barg. De geluidsbokse werre opgehange,
daornao ginge ze um uitprobiere. Ze hadde dur goed over nao gedaog, ze
deeje da op vrijdagmiddig. Dan wur ut toch nie zo druk op het
gemeintehuis. De stekkers ginge dur in en hij dee ut, dur hele gebaauw
klonk ut test, test. Mar ze vonde da tie toch nog better uitgeprobierd
moest worde. Ze riepe collega meneer Kunst, een op en top ambtenaor
en harde warker met een stem as un nachtegaol. Ze seeje tege um: ‘Kunst
gij kun goed een kat nao doen, wilde gij da ekkes vur de luidsprekker
doen’, erst waauw tie nie mar naor lang aandringe ging tie overstag. De
instalaotie ging vol gas en dur ut hele gebaauw bulderde: ‘maaaiw
maaaiw, grr, grr’. Z’n collega’s knikte instemmend en Kunst dee ter nog
een schepke boven op: ‘maaaiw, maaaiw, grr, grr’. Der achteraon see
Kunst: ‘ woef’, en see: ‘di was een hond’, mar da wur un grapke. Oppins
vloog de deur van de kamer van burgemister Pott open. Hij kwam z’n
kamer af mit een vuurrooie kop en hij brieste: ‘welke gek zit tie geluie te
make’. Kunst trok witte weg en de ambternaore schrokke zig un bult,
waant ze wieste nie da de burgemister aon ut vergaodire was mit de
baoze van de Recticel over un stukske grondverkoop. Mar een ding wur
zeker, de instalaotie warkte goed. As de collega’s Kunst laoter in de gang
van ut gemeintehuis tege kwaame, wur tur nog vaak gezeit: ‘maaaiw,
maaaiw, grr, grr’.
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