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1 De chauffeur van het petieterig kleine autootje wekte bij het inparkeren de ergernis
van de wachtenden, waarvan er enkelen zijn verwoede pogingen met agressief
geclaxonneer begeleidden.
2 In mijn perceptie moest de hele rataplan van het betaalde parkeren in de stadscentra
op een fiasco uitlopen, zei de verguisde klokkenluider toen hij vernam dat het
vermaledijde systeem de exploitanten de facto meer geld kost dan het oplevert.
3 Terwijl de juichende crosscoureur door de rondemiss de lauwerkrans kreeg
omgehangen, vermeldde de speaker dat hij ooit als couveusebaby’tje was begonnen
en later op de crèche als recalcitrante kleuter met een opgekalefaterde driewieler was
gecrasht te midden van de giechelende dreumesen.
4 Met zandsuppletie is gepoogd de bevloeiing van de uiterwaarden te faciliteren,
teneinde de biodiversiteit te verrijken, doceerde de spichtige directrice van het
infopunt enigszins gedecideerd aan de verregende havoleerlingen en mbo’ers die daar
wat lanterfantten.
5 De organisatoren van de voorafgaande symposia over educatie besteedden vooral
veel aandacht aan het gezamenlijk musiceren en macrameeën, dit jaar ligt het accent
op wat er zoal wordt ge-e-maild, gefacebookt, ge-sms’t, getwitterd en gewhatsappt,
zo lichtte de pr-functionaris toe.
6 De CDA’ers kissebisten venijnig over het omstreden kleinekernenbeleid en de
importantie van een vitaal platteland, maar ook zij prefereerden de implementatie
van subsidieslurpende windmolens boven steun aan zieltogende kleine scholen die
het loodje dreigen te leggen.
Reserve
1 De penetrante, weeë geur in de nauwe passages van het pas vergrote winkelcentrum
was te wijten aan de houtje-touwtjeventilatie van de tapasbar en de belendende
croissanterie en crêperie, die gedrieën van gemeentewege aangetrokken waren om
de schrijnende leegstand te maskeren.
2 Het idyllische hans-en-grietjehuisje moest wijken voor de parkeerplaats met
pinautomaat bij een nieuw bankgebouw van weinig bescheiden proporties en
hinderlijk voorzien van een digitaal scherm op schreeuwerig billboardformaat.

