
Burgemeesters poetsen de brug
bouwers zijn die met hun aeel te
grote tractoren door de Brugstraat
denderen onderweg ran en naar
het land oan melk en honing aan

de nndere kant waar het gras altijd
groener is; er mogen dan aaak
arachtwagens, misleid door hun
naztigatie-appnratuur, de feitelijk
doo dlopende Brugstr aat inrij den

en dan gedwongen zijn met hun
hysterische achterrijpiep het be-

schermde dorpsgezicht de stuipen
op het lijf te jagen - maar de door
bronzen s childp adden b ew aakt e

grensoaergang in Rimburg mag
met een gerust hart de best onfur-
houden 'grenspost' aan de wijde
omtrek genoemdworden.

Zektr sinds afgelopen tsrij dag, toen

b ur geme est u Wolfgan g I un gnits ch

aan l.lbach-P alenber g, gewapend
met papierknijpers en twee gloed-
nieuute bezems, op de brug zijn
Landgraafse collega mr. Raymond
Vlecken ontmoette, die 'gewoon'
een professionele hogedrukspuit
hnd meegebracht en zij samen onder
gr ot e b el"an gst ellin g a an me diazij dc

begonnen debrug oaer deWorm te

reinigen.
Het is ook een l«nestie aan smaak

natuurlijk - het onkruid mag oan

iedereen misschien wel weg, maar

de borsttaeringen aan het rustieke
stenenbruggetje met daaronder de

woeste stroom oan de Worm waren
w el he el s chil du a chti g b e gr o eid met

frisgroen mos, en daaroaer kunnen
de meningen dus aerschillen.
Maar de combinatieaantwee dand-

krachtige burgemeesters, de een

bedrijfseconoom en de ander jurist,
met dat mos en een hogedrulespuit

aan betekenis, dat is natuurlijk
aragen om moeilijkheden en de

}ï:,,, "

bezems en papierknijpers bleaen

dnn ookwijwel ongebruikt. De haee

burgemeesters namen kordaat de

spuit ter hand en ontdedcn irt een

oogwenk een aan de brugleuningen
oanhet mos.

Gelukkig aoor de altijd tussen
mos op oerweerde muren groei-
ende bijzondere plantjes was het
al snel schafttijd en omdat er ook

aoldoende foto's waren gemaakt
weil uerklaard dat het weekend

was en keerden de burgemeesters,

de fotografen en journalisten en

omto onenden huisw aar ts.
En inderdand, na gedane arbeid is
het goed schaften -of burgemeester

Jungnitsch iets te doen hnd op de

elfde aan de elfde, burgemeester
Wecken in ieder geaal weL Voor-
lopig rust aoor het resterende mos.
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