AFSCHEID RAADSLEDEN
Daar sta ik dan als dorpsdichter
met de onmogelijke taak
u allen jubelend toe te zingen
als dank voor vier jaar volksvermaak
Nou ja vier jaar geldt niet voor allen
een paar mutaties tussendoor
wat rebellie binnen partijen
maar daar is politiek toch voor
Het begon allengs met van de Berg
en Paultje Sprey in teamverband
getergd door wethouder Zoetman
met zijn HOV-variant
Waarna door wethouder Den Dunnen
en Niels Rood in groot verzet
de beschimpte Herman Zoetman
uit het college werd gezet
De reden was van beide heren
dat Zoetman slecht communiceert
je zou van Niels Rood kunnen zeggen
dat hij veel van Herman heeft geleerd
De rebellen ondertussen
van de Berg en Paul Sprey
begonnen als twee dissidenten
een programmaloos partij
Naderhand zal duidelijk blijken
dat hun naamloze partij
geheel in stilte weg zal kwijnen
is ook dat avontuur voorbij
Arm vrouwtje Van de Linde
bleef nu moederziel alleen
zag het blijkbaar ook niet zitten
en ook zij ging treurend heen
Vrij snel werd deze mutatie
door de VVD hersteld
en werd de raad weer opgezadeld
met mompellaar Henk Zunnebelt
De coalitie valt in duigen
Jan en Niels vol ongeduld
hebben met een paar beloften
Sven het college in geluld
De kiezer mocht heel even denken
dat de rust was teruggekeerd
om er radeloos van te worden
bleek die gedachte heel verkeerd
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Want al dra na een paar maanden
ruimde Seldenrijk het veld
voor een zootje zonpanelen
en de duurzaamheid van geld
Zo bewandelde een dame
voor’t CDA het lege pad
Ik heb het over onze Reggie
u weet wel zij van’t mennegat
De hectiek leek echt verdwenen
althans dat dacht Eemnes en masse
eindelijk rustig debatteren
totdat er weer gedonder was
Want als klapper op de vuurpijl
met een iets te korte lont
moest ook van der Vaart verdwijnen
waardoor er weer een plek ontstond
Ja de spoeling wordt steeds dunner
de voorraad raadsleden verschraald
dus werd de mastodont Frans Postma
uiteindelijk uit het stof gehaald
De ploeg bestond uit dertien leden
dertien leden van de raad
en nu het team eindelijk compleet is
staan ze allemaal weer op straat
Hun termijn is afgelopen
de vier jaren zijn voorbij
dank namens alle Eemnessers
dank ook namens uw partij
En de kiezer heeft besloten
of u terugkeert in de raad
of dat u na vier zware jaren
gedwongen in retraite gaat
En Roland jij als burgervader
beloof ons gaarne zwart op wit
dat in de nieuwe samenstelling
echt ieder lid de rit uitzit
Voor al diegene in dit liedje
die ik nog niet heb genoemd
Inga, Eddy, Wilma, Andries
Bas, Marion, Frans en Martijn
ook een leven na het raadschap
kan ook best plezierig zijn

