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Cactus Valley 
 
In een klein stadje ergens in het wilde westen, Cactus Valley, is de burgemeester overleden aan een 
redelijk bizarre doodsoorzaak. Het stadje staat voor de taak een nieuwe burgemeester te kiezen. Er 
zijn 2 kandidaten beschikbaar die de positie allebei graag willen.  
 
Rolverdeling: 
Taylor  Voorzitter dorpsraad     Lars  
Jenny  Eigenaar/barvrouw Saloon de Groene Cactus  Karlijn  
Tim  De sheriff      Tijl 
Tess  Dochter van de sheriff     Soleil 
Bill  Kandidaat burgemeester 1    Elmar 
Marissa  Vrouw van Bill      Isabella 
Jimmy  Kandidaat burgemeester 2    Matteo 
Karen  Vrouw van Jim      Melissa 
Valery  Instagrammeisje 1     Ilona 
Katie  Instagrammeisje 2     Famke 
 
 

Instagramladies 
 
Valery  Zit het goed zo?  
 
Katie  Prachtig, heel mooi. 
  
Valery  Mijn haar?  
 
Katie  Ja, het glanst supermooi. Heel mooi. Ja.  
 
Valery  Lippenstift? 
 
Katie  Mooie kleur, past heel goed bij je jasje. En ik? 
 
Valery  Euh….. 
 
Katie  Nou ja! 
 
Valery  Nee, hartstikke goed, echt waar. Hebben we een mooie filter uitgekozen?  

Mijn huid is te roze voor op instagram. 
 
Katie Supersunbeamfilter.  
 
Valery Mooi zo. Die doet het altijd goed. Ready? 
 
Katie Ready 
 
De dames gaan klaar staan om te filmen met hun telefoontje.  
 
Valery Hallo allemaal! Zoals we jullie beloofd hebben, gaan wij op pad.  
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Katie Naar het Wilde Westen! 
 
Valery Jullie hebben allemaal op het nieuws de tragische en bizarre dood kunnen volgen van 

de burgemeester van Cactus Valley. Maar voor wie het heeft gemist, hier nog één 
keer: 

 
Katie Op een donkere dag, een tijdje geleden…. 
 
Valery Helemaal geen donkere dag, in Cactus Valley schijnt altijd de zon. Het is Texas.  
 
Katie Op een dag, kreeg burgemeester John Freeman een drone. Een hele mooie, nieuwe 

drone.  
 
Valery  Hij had de drone gekocht om mooie opnames van zijn geliefde stadje Cactus Valley te 

kunnen maken.  
 
Katie Hij besloot meteen met zijn drone te gaan spelen.  
 
Valery En toen gebeurde er iets heel tragisch. Een kleine zandstorm stak op, John zag zijn 

drone niet meer.  
 
Katie De drone heeft een grote bocht gemaakt en is pardoes, patsboem, tegen het hoofd 

van John geknald. Hij was op slag dood.  
 
Valery En nu moet Cactus Valley een nieuwe burgemeester kiezen. Hartstikke spannend 

allemaal. En wij gaan alles voor jullie filmen! Op zoek naar de verhalen, de roddels, de 
achterklap, de intri….intriggel… 

 
Katie  Intriges 
 
Valery Dankje. Intriges. Volg ons op Instagram! 
 
Telefoon uit.  
 
Valery Zo! Supergaaf! 
 
Katie We worden beroemd! 
 
Valery Cactus Valley, here we come! 
 
Katie en Valery af.  
Iedereen uit Cactus Valley op. 
 
LIED: 
Ons dorp in het westen 
 (Black Horse and the Cherry Tree) 

Ons afgelegen dorp ligt in de woestijn 
Meestal gaat het goed maar niet altijd 

Who ho-2x 

Als je daar dan komt weet je niet wat je ziet 
Want je ziet stoere cowboys die graag 
schieten 
We gaan naar de bar 
En bestellen bier 
En als er dan een dief komt 
Knallen we m neer 
Wij van het westen 
Zijn niet te testen 
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Stoer en vrij 
Ja, want dat zijn wij 
Dit is mijn stad, mijn stad 
Mijn stad 

Hier wil ik nooit meer weg. 
Dit is mijn stad , mijn stad 
Mijn stad 
This is the place to be 

Maar de komende tijd word een grote strijd 
Want een nieuwe leider komt aan de macht 
Ja, een heel nieuw tijdperk van grote kracht 

Want Wie oh wie zal de sterkste zijn? 
Dit is ons verhaal over pracht en praal 

Over winnen en verliezen 
Want er is er maar één 
We nemen je mee op onze reis 
Naar cowboys en girls van de U.S.A 

Dit is mijn stad, mijn stad 
Mijn stad 
Hier wil ik nooit meer weg. 
Dit is mijn stad , mijn stad 

Mijn stad 
This is the place to be 

 
 
 

Saloon: Taylor komt zijn beklag doen bij Jenny 
 
Taylor wil graag wat bestellen, maar Jenny is vrij klein. Ze staat op een trampoline en springt iedere 
keer net boven de bar uit. Tess zit al aan de bar met een drankje.  
 
Jenny  Wat…..zal…het zijn? 
 
Taylor  Een biertje 
 
Jenny  What’s up? Je ziet er….verslagen uit. 
 
Taylor  Nou, weet je, ik zit dus nog steeds met die borden. De hele stad heeft vorige week, 

tijdens de dorpsvergadering, de nieuwe borden geweigerd, en het was zo’n mooi 
idee. Zo mooi. Van die borden, die aanwijzen… 

 
Jenny  Waar ze jouw winkeltje kunnen vinden? 
 
Taylor  Niet alleen mijn winkeltje, dat zou goed zijn voor de hele stad, want hoe duidelijker 

de bewegwijzering…. 
 
Tess  Ons stadje heeft 4 straten in totaal. 1 supermarktje. De jouwe.  
 
Taylor  Wel, ik dacht gewoon aan het stadsbelang 
 
Tim komt binnen 
 
Tim  Tess! Hier zit je! Gauw, er is een misdaad gepleegd! Ik heb je hulp nodig! 
 
Tess  Dat zal wel meevallen pap. Wat heb je nu weer voor misdaad? 
 
Tim  Er is een moord gepleegd! 
 
Taylor  Wat, een moord? Wie, waar?  
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Tim  Voor jouw winkeltje 
 
Taylor  Voor mijn winkeltje? Voor de supermarkt? Wie heeft er iemand vermoord? 
 
Tim  Miss Bakerville. Zij was het. Tenminste, dat blijkt uit mijn onderzoek.  
 
Tess  Pap…welk onderzoek? 
 
Taylor  zijn er getuigen? 
 
Tim  Nee, dat niet. Maar…. 
 
Jenny  Videobeelden? 
 
Tim  Nee, ook niet. Maar…. 
 
Tess  Pap. Hoe weet je dan dat er een moord is gepleegd? 
 
Tim  Nou, ik hoorde meneer Bradey zeggen tegen mevrouw Irving, dat hij had gehoord dat 

Miss Bakerville een dood op haar geweten heeft. Een dood, zeg ik je. Een dood. 
Moord! 

 
Taylor  Hemeltjelief! Een moord. Voor mijn winkeltje! 
 
Tess  Pap. Wie heeft miss Bakerville vermoord? 
 
Tim  Het slachtoffer is nog onbekend. Geen naam.  
 
Jenny  Jeetje.  
 
Tess  Was het een mens? 
 
Tim  Een kakkerlak.  
 
Jenny, Taylor, Tess Sjongejonge! Een kakkerlak! En daar maak je ons zo bang voor?! 
 
Tim  Nou kijk, dat doet er dus niet toe he. Een dood is een dood. Een opzettelijk 

doodgetrapte kakkerlak is nog steeds een moord hoor! Wie zijn wij om het leven van 
een ander te beëindigen. Niemand, hoor je! Ik ben de sheriff hier, ik moet dat soort 
zaken oplossen! 

 
Tess  Pap, rustig. Ik snap dat je graag sheriffachtige dingen wilt doen, maar in een klein 

stadje als dit gebeurt er gewoon niet zoveel. Betekent niet dat je dingen moet gaan 
verzinnen.  
Houd je een beetje in, oké? Vorige week heb je iemand in de boeien geslagen omdat 
hij kauwgum op straat spuugde.  
 

Tim  Vandalisme is dat hoor! Vervuiling!  
 
Tess  Hier, ga zitten. Neem een biertje.  
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De vrouwen van de kandidaten komen elkaar tegen 
 
Marissa en Karen lopen elkaar tegen het lijf.  
 
Marissa  Ah, jij ook hier….Ben je op weg naar de vergadering? 
 
Karen  Ja. Ik hoorde dat jouw man ook…. 
 
Marissa  Kandidaat is, ja. Hij is toch de beste he, de favoriet. Ligt zó goed bij iedereen. Dat 

merk je aan alles. De perfecte burgemeester. Ga jij op hem stemmen? 
 
Karen  Euh….Mijn man…Jimmy. Hij is ook kandidaat.  
 
Marissa  Jimmy? Are you kiddin’ me? Begint keihard te lachen.  

Wat een goeie grap! O, ik zag nooit zoveel humor in jou, maar meid, nu heb je me 
echt te pakken. Wie had dat gedacht! Jij bent echt hilarisch! 

 
Karen  Maar…. 
 
Marissa  Nee maar serieus, grapjas. Leuk hoor. Ik ga hollen, Bill nog even helpen met zijn pak. 

Tot straks! 
 
Karen  Pak? Pak?! Jimmy, die moet ook een pak aan. Onee. Jimmy! Rent weg.  
 

Dorpsvergadering 
 
Taylor  Dames en heren, wat fijn dat jullie hier allemaal weer bijeen zijn… 
 
Jenny  Gaat het weer over die wegwijzerborden? Want dan ga ik naar de Saloon hoor, ik 

moet nog wat opruimen.  
 
Taylor  Nee Jenny, het gaat niet over de wegwijzeringsborden. Het gaat over belangrijke 

zaken.  Een  tijdje geleden is onze geliefde burgemeester overleden.  
 
Marissa God hebbe zijn ziel 
 
Karen Ja! God hebbe zijn ziel.         Valse blik naar elkaar.  
 
Taylor Dat betekent dat deze stad op dit moment stuurloos is. We missen een goede 

stuurman.  Een kapitein op het schip, een piloot in de cockpit, een menner achter het 
paard. Of op het paard. Of is dat een jockey? Nou ja, anyway, we missen leiderschap.  
We hebben een nieuwe burgemeester nodig. Ik zou het met alle plezier zelf doen, 
maar ik ben ook al voorzitter van de Cactus Valley ondernemersvereniging, de 
voorzitter van de Cactus Valley buurtwacht,  de tuinvereniging, de Cactus Valley 
veligheidsprotocollenvereniging en de kunstcommisie Vliegende Cactus, dus ik kan er 
helaas echt niks meer bij hebben.  
Gelukkig hebben wij 2 uitmuntende kandidaten voor het burgemeesterschap, en 
deze stel ik heel graag aan jullie voor.  
Allereerst stel ik jullie graag voor aan de one and only Bill Morrey. Jullie kennen hem 
allemaal  
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Tess  Iedereen kent iedereen hier, da’s niet zo gek  
 
Taylor  Ja, iedereen kent iedereen en iedereen kent Bill. Bill, onze eerste kandidaat! 
 
Iedereen geeft applaus 
 
Taylor  Het leek er even op alsof onze Bill geen concurrentie zou hebben. Nou, niets is 

minder waar. Jullie kennen deze jongeman al als vicevoorzitter van de Cactus Valley 
vereniging tegen rondslingerend vuil, dus dat hij zich hard maakt voor een schone 
omgeving, is een ding wat zeker is.  
Ik stel jullie graag voor aan onze tweede kandidaat: Jimmy MacPherson! 

 
Iedereen geeft applaus, Marissa en Karen wisselen een valse blik uit.  
De twee kandidaten zijn opgestaan en staan naast Taylor.  
 
Bill  Dank, dank! Ik voel me zeer vereerd door zoveel steun en ik heb mooie plannen. 

Zoals je weet is dit stadje klein en hebben we het economisch nog weleens lastig. 
Mijn doel is Cactus Valley economisch gezond te maken! Welvaart en rijkdom voor 
iedereen! 

 
Taylor  Dat klinkt hartstikke mooi Bill, we horen natuurlijk heel graag meer van je plannen 

tijdens je campagne volgende week! Jimmy, wat zijn jouw ideeën in het kort voor 
Cactus Valley? 

 
Jimmy  Ik wil van Cactus Valley vooral een schone, veilige plek maken voor iedereen. 

Iedereen moet zich hier veilig voelen en de plek moet schoon en leefbaar zijn. Ik wil 
de problemen rond de wegen graag aanpakken: ons stadje is niet zo bereikbaar. 
Iedereen moet weten waar wat te vinden is.  

 
Taylor Zie je, goede bewegwijzering, essentieel voor iedere stad en ieder dorp.  
  Mooie plannen mannen, we kijken uit naar jullie campagne.  
 
Iedereen geeft applaus.  
 

In de saloon 
 
Tess, Jenny, Tim, Taylor. Jenny is wat aan het schoonmaken, Tess komt binnen.  
 
Jenny  Goede morgen Tess, wat kan ik voor je doen? 
 
Tess  Doe maar een koffie, lekker.  
 
Jenny  Wat vond je ervan? Gisteren? Van de vergadering? 
 
Tess  Ik weet het niet, ik moet er nog even langer over nadenken.  
 
Jenny  Ik had het nooit verwacht hoor, dat die Jimmy…. 
  O, dag mannen! 
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Tim en Taylor komen binnen. En bestellen een drankje. Tim en Taylor gaan op de roddeltour, Tess en 
Jenny hebben het over de inhoud. Ze hebben een gesprek langs elkaar heen.  
 
Jenny  Ik zei dus, ik had echt nooit verwacht dat Jimmy zich ook kandidaat zou stellen.  
 
Taylor  Ja, wie had dat nou gedacht?  
 
Tim  Dat zag toch niemand echt aankomen? 
 
Taylor  Ik niet, ik niet. En wat hij aanhad ook, Jimmy.  
 
Tess  Ik vond de inhoud van de beide mannen wel aansprekend.  
 
Tim  Dat bloesje met die gekke kleurtjes. Ja, heel vreemde keuze. Voor een 

burgemeesterkandidaat 
 
Taylor  Ik dacht nog, zal ik het tegen hem zeggen, vlak voordat we beginnen. Ik zag hem al zo 

zitten en ik denk, dat wordt niks. Dat wordt niks. 
 
Jenny  Inderdaad, vooral dat economische punt dat Bill aanstipte was natuurlijk wel vrij 

relevant, hij had daar wel een punt.  
 
Tim  Ja, nou ja, kijk, ik geef je helemaal gelijk. Dat was een vreemde keuze. Dat bloesje.  
 
Tess  Terwijl de punten van Jimmy ook heel relevant zijn: als niemand je stad weet te 

vinden of iets ín die stad weet te vinden, kun je streven naar economische groei wat 
je wilt, maar daar heb je dan niks aan.  

 
Taylor  Die schoenen van Bill waren ook vreemd, maar ja kijk, dat zijn tenminste nog 

schoenen, het is niet zo dat dat, nou ja…. 
 
Tim  Opvalt.  
 
Taylor  Precies! Opvalt. Schoenen daar kijken mensen niet zo snel naar maar dat bloesje, ja 

dat bloesje was heel wonderlijk.  
 
Marissa komt de Saloon binnen. Iedereen valt stil en doet alsof hij iets anders aan het doen is.  
 
Karen Goeiemorgen.  
 
Allen  Goeiemorgen.  
 
Karen Jullie kunnen gerust doorgaan met je gesprek hoor.  
 
Tim  Ja, nou, oke. Dat vind ik dus ook. Dat de zon zo vaak schijnt. Hier. In Texas.  
 
Taylor Dat is opvallend ja, die zon. Zo vaak.  
 
Tess en Jenny wisselen een blik. Marissa komt de Saloon binnen. Iedereen houdt zijn adem in.  
 
Marissa  Goeiemorgen. Karen.  
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Karen Marissa.  
 
Marissa Goh. Dus Jimmy is echt kandidaat. Jij maakte geen grapje.  
 
Karen  Nee. Ik maakte geen grapje.  
 
Marissa Dus toch iemand zonder humor.   
 
De rest van de gasten schuifelt langzaam uit de buurt.  
 
Karen Pardon? En wat zou dat, dat ik geen humor heb? 
 
Marissa Mensen zonder humor zijn meestal mensen zonder visie. Aangezien jij geen humor 

en dus geen visie hebt, zal je man ook geen visie hebben.  
 
Tess Dat is een verkeerde als-dan redenering. Klopt niks van.  
 
Marissa Wat? 
 
Tess  Als zij geen humor heeft, zal haar man automatisch ook geen humor hebben. Dat zei 

je. Dat is een aanname gebaseerd op niks. Als jij allergisch bent voor pinda’s, 
betekent dat ook niet automatisch dat je man dat ook is.  

 
Marissa Het zal wel, betweter. Als jij maar weet dat die Jimmy van jou het nevernooit gaat 

redden. Er is hier in de stad maar één echte geschikte kandidaat en dat is Bill. 
Onthoud dat.  

 
Marissa beent de deur uit.  
De rest zoekt een smoesje en vertrekt ook.  
 

De 2 kandidaten 
 
Bill  Goh Jimmy, ik had geen idee dat jij ook politieke ambities had.  
 
Jimmy  Heb ik ook niet. Denk ik.  
 
Bill  Hoe bedoel je? 
 
Jimmy  Ik houd gewoon van Cactus Valley en ik wil er een mooie, fijne toegankelijke plek van 

maken. 
 
Bill  Maar daar heb je geld voor nodig. Dat snap je toch? 
 
Jimmy  Nou, dat weet ik niet. Vele handen maken licht werk en samen kom je een heel eind, 

denk ik. Ik denk dat we met z’n allen een goede… 
 
Bill  Nee jongen, jij ziet dit helemaal verkeerd. Een beetje naïef ook, denk je zelf ook niet? 
 Cactus Valley heeft geen liefdadigheid nodig, maar keiharde poen. Een investeerder 

die ziet welke mogelijkheden hier zijn. Het bouwen van een hotel, een beter casino, 
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betere faciliteiten. Jij wilt het allemaal maar omdraaien: eerst een beetje lief doen 
met elkaar en dan eens geld verdienen. Maar zo werkt het niet in deze wereld.  

 
Jimmy We zullen zien. Ik denk dat het kan . 
 
Bill We zullen zien. Moge de beste man winnen.  
 
*Lied Jimmy en Bill 
‘Moge de best man winnen’.  
 
Schudden elkaar de hand.  

De instagrammeisjes komen Cactus Valley binnen 
 
De 2 dames zeulen met veel te grote koffers met glitters en lopen op hakken.  
 
 
Valery  Zijn we er bijna? 
 
Katie  Kijkt op haar telefoon. Volgens Googlemaps moeten we hier ergens zijn.  Maar hij 

heeft hier slecht bereik. De Saloon, die moeten we hebben.  
 

Valery  De  stekelige cactus, zo heettie volgens mij.  
 
Jimmy komt op. 
 
Jimmy  Howdy dames! Wat kan ik voor jullie betekenen? 
 
Valery  Wij moeten naar Cactus Valley 
 
Jimmy  Nou, daar ben je. Welkom!  
 
Katie  Weet u de weg naar de prikkelige Cactus? 
 
Jimmy  Prikkelige cactus of stekelige cactus? 
 
Vallery  Maakt dat uit? 
 
Jimmy  Ja, het een is de wasserij, het ander de apotheek. Of bedoel je de groene cactus? 
 
Katie  De groene cactus? 
 
Jimmy  Da’s de supermarkt 
 
Vallery  Nee, niet de groene cactus. Niet de supermarkt 
 
Katie  Kijkt op haar telefoon. Moeten we niet naar de rode cactus? 
 
Jimmy  Da’s het casino. Twee keer rechts.  
 
Vallery  We moeten naar de Saloon 
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Jimmy  O, zeg dat dan meteen. Da’s de Grote cactus. Rechtdoor, einde links.  
 
Katie  Wie bent u dan? 
 
Jimmy  De burgemeester. Nou ja, bijna de burgemeester. Jimmy. Aangenaam.  
 
De twee dames kijken elkaar aan.  
 
Katie  U bent een van de burgemeesterkandidaten! Wat spannend! 
 
Vallery  We doen nu een interview met u! 
 
Jimmy  Euh… ik weet niet of…. 
 
Katie heeft de telefoon al klaar. Begint met opnemen.  
  
Vallery  Wij staan hier met de eerste kandidaat, Jimmy. Vertel eens Jimmy, hoe was het om 

jullie burgemeester te verliezen en hoe is het om kandidaat te zijn en hoe ga jij deze 
stad redden? 

 
Jimmy  Supergaaf. Dat John is overleden. En supertriest dat ik nu de volgende burgemeester 

moet zijn. Ik bedoel… Eh. Andersom. Vreselijk, overleden, supergaaf, kandidaat. Ja. 
Eh…. 

 
Tess stond van een afstandje toe te kijken.  
 
Tess  Dat zijn 3 vragen. Tegelijk. Nu weet hij toch niet welk antwoord je wilt hebben? Ik zou 

gewoon 1 vraag kiezen en even wachten op een antwoord.  
 
Vallery  Jeetje, wat een betweter 
 
Katie  Ze heeft wel gelijk…. Valse blik van Vallery.  

Dorpsvergadering: de kandidaten vertellen over hun plannen 
 
Katie en Vallery nemen nog een klein filmpje op.  
Katie filmt.  
 
Vallery  Hallo allemaal! Vanavond tijdens de dorpsvergadering lichten de 2 kandidaten hun 

plannen toe. En wij zijn er natuurlijk bij! 
 
Taylor  Dames en heren, welkom, welkom! Fijn dat jullie er allemaal zijn. Vandaag is het 

zover, de kickoff voor de campagne. De 2 kandidaten stellen zich aan jullie voor en 
leggen uit welke plannen ze allemaal hebben. Daarna is het tijd voor vragen.  
Allereerst het woord aan Bill. Bill, vertel, wat zijn jouw plannen voor onze prachtige 
stad? 
 

Bill  Kijk, ik zeg altijd: wie aantrekkelijk gevonden wil worden, moet aantrekkelijk zijn. Dat 
is een beetje mijn motto, begrijp je. Cactus Valley heeft veel potentie. Maar het komt 
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er zeker nog niet allemaal uit. Het kan beter. Veel beter. Daar ga ik, samen met jullie 
voor zorgen. 
Cactus Valley moet economisch gezond worden. Zelfstandig, onafhankelijk. Ik wil op 
zoek naar een investeerder die de kansen van deze plek ziet. Moet je je voorstellen 
wat er dan allemaal mogelijk is: een prachtig hotel, het casino opgeknapt, een 
zwembad of attractiepark. Allemaal zaken die Cactus Valley een aantrekkelijke plek 
maken voor bezoekers.  
 

Taylor  Dankjewel Bill, voor deze uiteenzetting.  
 
Tess  Ik heb een vraag! 
 
Taylor  Tess, het is nu nog niet het moment om.. 
 
Tess  Je hebt het over een investeerder. Dat betekent toch gewoon dat diegene eigenaar 

wordt van Cactus Valley en overal het laatste woord in heeft? Hoe rijm je dat dan 
met onafhankelijkheid? 

 
Taylor  Ik zei dus, het is nu nog niet… 
 
Bill  Nou Tess, dat lijkt misschien zo. Maar daar heb ik natuurlijk ook over nagedacht. Dat 

zal allemaal worden ondervangen in contracten, de bevoegdheden van deze 
investeerder, en…. 

 
Talyor  Zeg! Hamert met zijn hamertje. Ik ben de voorzitter van dit soort situaties en het is 

wel de bedoeling dat er dan geluisterd wordt. Vragen doen we ACHTERAF! 
 
Jenny  Oke, oke. Neem een chillpil.  
 
Taylor Jimmy, jij was aan de beurt.  
 
Jimmy Dank je Taylor. Kijk, ik vind dat je eerst voor je eigen mensen moet zorgen voordat je 

kijkt naar de buitenkant. Cactus Valley is een kleine gemeenschap. Iedereen kent 
elkaar. Daar moeten we voor zorgen. Ik ben voor verbetering van binnenuit, niet van 
buitenaf. Als wij zorgen voor een fijne gemeenschap, dan zullen toeristen vanzelf 
volgen. Ik wil allereerst zorgen dat wij goed bereikbaar zijn. We hebben nu te slechte 
wegen, het kost mensen teveel moeite hierheen te komen. Ook wil ik zorgen dat we 
met z’n allen Cactus Valley beter op de kaart zetten. Wat is ons unieke DNA? Hoe 
kunnen we dat meer naar buiten brengen?  

 
Taylor Mooi. Nu we beide heren hebben gehoord is het tijd om vragen te stellen. Wie mag 

ik het woord geven? Wie? Niemand? 
 
Katie Nou, ik vroeg me eigenlijk nog wel af of jullie van plan zijn om hier een manege te 

beginnen. Want het is het Wilde Westen dacht ik maar paarden stinken wel.  
 
Vallery  Ja, en of er een goede makeupwinkel komt. Want wat jullie nu hebben kan echt niet 

hoor.  
 
Iedereen draait zich verwonderd om.  
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Taylor Nou, als niemand meer iets eh… wil zeggen of vragen.. eh… Iedereen is al aan het 
vertrekken 

 Dan wilde ik nog even een mededeling…hallo. Ja. Nou. Ik verklaar deze bijeenkomst 
wel voor gesloten. Geeindigd. Of hoe heet dat. Nou.  

 
*Lied Solo Taylor*  

Bill flirt met de instameisjes.  
 
Vallery en Katie zijn hun makeup aan het bijwerken. Bill komt langs.  
 
Bill  Zo, ladies. Wat vonden jullie van mijn optreden? Zag het er een beetje goed uit op 

camera? 
 
Katie  Ja hoor. Heel mooi.  
 
Vallery  Ja, heel mooi.  
 
Bill  Weet je wat ook mooi is? Jullie.  
 
De dames giechelen.  
 
Bill  Waarom gaan wij niet eens wat drinken. Laten we beginnen in de Saloon, hartstikke 

cool is dat. Dan laat ik jullie de stad zien en alle plannen die ik heb. Dan neem ik je 
mee naar de rand van de stad, wijs ik waar er een prachtig hotel komt, waar jullie 
natuurlijk als eerste mogen slapen! 
Gaan we daarna een hapje eten in een gloednieuw superlekker restaurant en dan… 

 
Marissa is binnengelopen.  
Bill laat meteen de twee dames los.  
 
Bill Lieverd. Hoi. Ik hier? Ha. Fijn dat je er bent. Dit zijn, eh, Melanie en Stacy.  
 
Katie  Vallery en Katie. Hoi.  
 
Marissa  Hallo. Bill, je moet je pak passen.  En je haar laten knippen. Je hebt een afspraak nu.  
 
Bill  Ja, natuurlijk. Dank ladies, voor dit diepte-interview. Tot snel.  
 
Marissa werpt de dames nog een boze blik toe en beent de deur uit.  
 

Scene met enkel muziek: campagne en promotie.  
 
De 2 heren plakken overal posters op en delen folders uit. De rest loopt langs, neemt een folder, 
vouwt er een vliegtuigje van en wordt er ook wel gek van.  
Karen en Marissa zwaaien naar publiek, staan hun man bij en proberen elkaar pootje te haken of 
morsen per ongelukexpres koffie over elkaars mooie pakje.  
 
*Lied Somethings gotta hold on me*  
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Achter de schermen bij Jimmy en Karen 
 
Ze doen beiden vermoeid hun schoenen uit.  
 
Karen  Zo, dat was me weer een dagje. De hele dag op die schoenen, dat is bijna een 

misdaad te noemen.  
 
Jimmy  Ja. Misdadig, die schoenen. Zo zien ze er ook uit. Doen al pijn aan je ogen, laat staan 

je voeten.  
 
Karen  En bedankt. Zie ik er voor de rest wel uit naar wens? Als een burgemeestersvrouw? 
 
Jimmy  Als ik dan toch iets mag zeggen, dan vind ik eigenlijk eerlijk gezegd jouw kledingstijl 

niet…eh. Nou ja, je vindt het niet zo belangrijk, zeg maar. Ik sta daar anders in.  
 
Karen  Wat bedoel je? 
 
Jimmy  Jij gaat zeg maar, voor praktisch. En het oog wil ook wat, begrijp je. Zou jij mij 

aantrekkelijk vinden als ik zou stinken? 
 
Karen  Nee.  
 
Jimmy  Nou, kun je je voorstellen dat dat ook zo werkt met kleding? Dat je iemand gewoon 

aantrekkelijk of niet aantrekkelijk kunt vinden dankzij wat-ie aanheeft? 
 
Karen  Knap jij op mij af door wat ik aan heb? 
 
Jimmy Nou, ja. Jij hebt niet echt een goede smaak als het over kleding gaat. 
 
Karen  En jij wel? 
 
Jimmy  Ja, ik wel. Ik heb echt oog voor hoe mensen eruit zien.  
 
Karen Wat moet ik dan doen? 
 
Jimmy Je zou eens wat leuks aan kunnen trekken. Niet voor gemak kiezen maar voor stijl. 

Kijk, zoals zij. Pakt een magazine, bladert erin. 
Gewoon een rokje, met een bloesje. Of deze. Met zo’n mooie pantalon en een V-hals.  

  Of deze… 
 
Karen Dus ik moet me hijsen in kleding die ik zelf uiterst onprettig vind zodat jij iets mooiers 

hebt om naar te kijken? 
 
Jimmy Nou ja, je wilt toch dat je partner je aantrekkelijk vindt, lijkt me. Dus dan zul je daar 

toch je best voor willen doen? Dat is toch liefde? 
 
Karen  Nee, Jim. Nee. Dat is geen liefde. Dat is aanpassen. Liefde is iemand niet afkraken en 

jezelf met je eigen smaak tot supernorm verheffen en iedereen die niet aan jouw 
smaak voldoet als minder bestempelen. Liefde is de ander nemen zoals hij of zij is. 
Die dames in dat blaadje hebben maatje XXXXXXXXS, ja dat zijn een heleboel X’en ja, 
en die magere paspoppen die kunnen dat soort idiote lapjes stof dragen.  
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 Ik loop de hele dag achter jou aan te rennen, te glimlachen voor iedere fotograaf, te 
vertellen hoezeer ik je steun en in jou geloof, en jij begint een beetje te emmeren 
over welke lap stof er om mij heen hangt?  
Ik vond jouw lapjes stof met die gekke kleuren in het begin walgelijk, maar ik 
realiseerde me dat jij dat bent en ben het gaan waarderen omdat het bij jou hoort. 
Kleding is smaak. Dus of jij leert mij gewoon waarderen om wie ik ben en wat ik om 
me heen drapeer, of je kunt jezelf een magere lat met kekke bloesjes gaan vinden.  
Flapdrol! 

Luduvudu.  
 
Marissa loopt de saloon binnen.  
 
Jenny  Wat zal het zijn? 
 
Marissa  Wijn. Wijn. Gewoon. Wijn. Barst in huilen uit.  
 
Tess  Gaat het wel? 
 
Marissa  Het is gewoon…. De liefde. Dat is moeilijk, begrijp je? 
 
Jenny  Ja. Ik denk het wel.  
 
Marissa  Je kunt nog zo in je hart voelen dat je van iemand houdt, maar dat betekent ook dat 

je een deel van je geluk in de binnenzak van de ander stopt. En als hij daar dan mee 
vandoor gaat dan ben je…. 

 
Tess  Een beetje incompleet… 
 
Marissa  Ja. Dat. Snikt zachtjes verder.  
 
Karen komt binnen.  
Marissa probeert haar tranen te verbergen. Tess houdt zich beleefd afzijdig.  
De dames staan een beetje onwennig naast elkaar.  
Tess zet zwijgend een fles wijn tussen de 2 dames.  
Karen kijkt ook heel verdrietig.  
 
Marissa  Gaat het wel? 
 
Karen  Nee. Eerlijk gezegd. Ik voel me vreselijk. En jij? 
 
Marissa  Ik ook.  
 
Karen  Mannen.  
 
Marissa  Ja. Mannen.  
 
Proosten.  
 
*Liedje Marissa en Karen* 
‘sta voor jezelf’ 



15 
 

Na het lied staan de dames even in een mooi intiem moment bij elkaar. Tess en Jenny kijken toe.  
Dan vliegt de deur open, komen de instadames heel overdreven gekleed en in de make-up binnen met 
een boombox met keiharde westernmuziek.  
 
Vallery  Howdy y’all! 
 
Katie  Waar is dat feestje, hier is dat feestje! 
 
Vallery  Jiehoe, party in de Saloohoun! 
 
Kijken om zich heen. 
 
Katie  Maar misschien is onze timing niet helemaal perfect.  
 
 
 

Saloon: Jenny en Tess 
 
Tess Jenny, heb jij mijn vader gezien? 
 
Jenny Ja, die rende daarstraks heen en weer met zijn pistool en handboeien te zwaaien.  
 
Tess O nee. Waarom nu weer? 
 
Jenny Hij riep iets van een diefstal? 
 
Tess Och, dat. Mevrouw Buckley had de tuinschep van Mevrouw Neeson geleend. Maar 

mevrouw Neeson is dement, dus die was dat vergeten en dacht dat die schep 
gestolen was. Dus ze kwam aangifte doen. En nu is mijn vader onschuldige dames aan 
het verhoren en in de boeien aan het slaan.  

 
Jenny Ach, het houdt hem van de straat toch. 
 
Tess Tsja…. 
 
Jenny Weet jij al op wie je gaat stemmen? 
 
Tess Ik weet het nog niet goed genoeg. Ik mis nog informatie.  
 
Jenny Dat is lekker zeg. Je moet wel een mening hebben hoor! Je moet toch iets vinden van 

dit alles?  
 
Tess Waarom? Waarom moet ik altijd een mening hebben? Volgens mij vliegen er al 

genoeg meningen in het rond en wil iedereen altijd maar ergens iets van vinden.  
 Het is toch veel beter om goed geïnformeerd te zijn, je eigen standpunten goed te 

onderzoeken en te onderbouwen. Je moet vooral niet met alle winden meewaaien. 
Ik heb liever nuance en goed doordachte argumenten dan emoties, invullen en 
aannames.  

 
Jenny Maar kijk onze twee kandidaten nou! Daar klopt toch niks van? 
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De een haalt zijn vrouw vaak naar beneden in het openbaar, de ander wil graag op 
stap met twee te bloot geklede dames. Is dat materiaal voor een burgemeester? 
Ja sorry hoor, als barvrouw weet je gewoon alles.  

 
Tess  Tsja…dat je soms dingen doet die niet handig zijn maakt je alleen maar menselijk. Als 

we van publieke figuren smetteloze perfectie gaan verwachten, kan niemand ooit 
leiding geven.  

 
Jenny  Je hebt gelijk. Zoals jij zo vaak gelijk hebt. Zit je dat niet dwars, dat iedereen je een 

betweter vindt en dat je toch zo vaak gelijk hebt? 
 
Tess Jawel, het maakt me wel eenzaam. Maar volgens mij is het veel belangrijk trouw te 

blijven aan mezelf dan dat ik me zou gaan aanpassen zodat anderen me geen 
betweter noemen.  

 
Op de achtergrond rent Tim voorbij. ‘Taatuutaatuu! Houd de dief!’  
 
Tess Ik ga mijn vader vangen.  
 

Interview van de 2 kandidaten door de instameisjes 
 
Vallery filmt.  
 
Katie  We zijn hier met de 2 burgemeesterkandidaten van Cactus Valley.  

 Heren, wat fijn dat jullie er zijn. We zijn heel benieuwd naar jullie standpunten en 
waarop jullie straks campagne gaan voeren.  

 
Bill  Nou, zal ik dan maar beginnen. Weet je wat, ik begin gewoon. Ik ben begonnen. 

Cactus Valley is een prachtige plek, maar ook een plek die kampt met economisch 
zware tijden. Ik vind dat je eerst financieel gezond moet zijn voordat je dingen echt 
kunt aanpakken. Daarom wil ik graag zoeken naar een goede investeerder die de 
kansen van deze mooie plek ziet en wil benutten. 

 
Katie Dat klinkt heel goed. En jij, Jimmy? 
 
Jimmy Ik snap wat Bill zegt, maar… 
 
Bill  Kijk, dat is heel fijn, dat mensen snappen wat ik te zeggen heb. Volgens mij als je het 

snapt, ben je al halverwege.  
 
Jimmy Ik wilde dus zeggen: ik snap de angle van Bill, de mijne is alleen anders. Ik denk dat je 

eerst als gemeenschap sterk moet zijn. Dat je de boel op orde moet hebben. Cactus 
Valley is niet groot, maar bijna niemand weet waar het is en als je er eenmaal bent 
dan weten mensen vaak nog niet wat je hier allemaal kunt doen. We hebben een 
krokodillenfarm vlak buiten de stad bijvoorbeeld, weet bijna niemand! Mijn doel is 
om te focussen op tourisme. Als er meer mensen de aantrekkelijkheid van deze plek 
zien, bouw je het op van binnenuit en komen de financiën vanzelf mee.  

 
Katie  Ook dat klinkt weer heel… 
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Bill  Naïef. Dat is toch een beetje naief dames en heren. De krokodillenfarm heeft 2 
alligators en een verdwaalde ratelslang. Daar gaat geen kip op af komen. Zo werkt 
het gewoon niet. Mensen die zo denken zijn goed van hart, maar verstand hebben ze 
niet zo.  

 
Jimmy  Ik wilde nog even aanstippen dat…. 
 
Bill  Kijk, weet je wat het is. Je moet aantrekkelijk zijn om aantrekkelijk gevonden te 

worden. Begrijp je. Zo simpel is het.  
 
Katie  Dit waren de twee burgemeesterkandidaten van Cactus Valley. Zoals u ziet, de strijd 

is nog lang niet gestreden! 
 

Saloon: Taylor en Tim worden dronken 
 
Taylor  Heb jij welles het gefoel dat niemand je…..zeg maar…dat ze niet snappen…. 
 
Tim  Hoe het zittt. Hoe je innelekaar zit.  
 
Taylor  Ja. Dat ze je niet b-b-bbegrijpt.  
 
Jenny  Begrijpen.  
 
Taylor  Dat seg ik. Begrijpt. Ik denk weles dat niemand mij begrijpen.  
 
Tim  Heb ik ook, heb ik ook. Misdaad zeg ik je. Ik ben fan de orde en de ffeiligheid snap je. 

Dat ben ik. En nie-niemand die dat siet. Ze doen aslof, alsof je 
 
Taylor  Gek ben. Ze doen alsof dat je gek ben.  
 
Tim  Precies. Terwijl ik ben gewoon een sheriff hoor. De rechtsvolgende macht.  
 
Taylor  Niet links? 
 
Tim  Nee, recht. Van rechtsssspraak. Gerechtiggheid, snap je wel.  
 
Taylor  Ik voel me zzzoo onbegrepen. Onbegrijpt.  
 
Tess komt binnen.  
 
Tess  Pap, hier ben je. Ik zocht je overal. Ik begreep van mevrouw Bentley dat je haar een 

boete had gegeven? 
 
Tim  Mevrouw Beenteley moet ophouden haar hondje overal te laten ppplassen. 

Ppppsssstt. Zo doet dat beest. Dat is vervuiling hoor je. Vervuiling! 
 
Tess  Ja pap, vervuiling. Maar een boete van duizendenzeventien en negenzeventig cent is 

wat overdreven, vind je niet? 
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Tim  Je moet wat doen hoor om deze stad schoon en ffeilig te makenhouden. Houden. 
Maken.  

 
Tess  En daarom ben jij een supersheriff, pap. Kom, we gaan. Dag Taylor.  
 
Taylor  Dag. Tot sinas. Haha. Begrijpen ze zeker ook niet, dat grapje. Sinas. In plaats van 

ziens. Tot ziens. Nou ja.  
 

De twee kandidaten achter de schermen 
 
Bill  Nou, nog heel even. Straks weten we wie de burgemeester zal zijn. 
 
Jimmy  Ja.  
 
Bill  Vind je het spannend? 
 
Jimmy  Nee.  
 
Bill  Nee, nee, ik ook niet. Helemaal niet zelfs. Totaal niet. Spannend, pffftt…. 
 
Jimmy  Ja. Pfft….. 
 
Stilte 
 
Bill  Ben je niet ook ergens een klein beetje….nerveuzig? 
 
Jimmy  Nee. 
 
Bill  Nee, natuurlijk niet, natuurlijk niet. Ik ook niet. Zeker niet.  
 
Jimmy  Of nou ja, misschien…. 
 
Bill  Ha! Zie je wel! Dus toch! Jij bent stikzenuwachtig! Zie je wel! 
 
Jimmy  ….. 
 
Bill  Watje.  

Slotscene 
 
Taylor  Dames en heren, wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Vandaag is het zover, het grote 

debat tussen de twee heren. Onze toekomstig burgemeester staat hier dames en 
heren, hoe spannend is dat? Heel spannend, ik zeg het maar gewoon. Heel spannend.  
Na vandaag weten jullie op wie je moet stemmen, dat stemmen doen we ook 
vanavond, dan gaan we de stemmen tellen en dan weten we wie de volgende 
burgemeester is. Is dat niet spannend. Ik vind het spannend. Ik zeg het maar gewoon.  

 
Tess  zullen we gewoon even doorgaan Taylor? 
 
Jenny Ja, ik heb wel meer te doen.  
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Taylor  jaja, showkillers. Goed, we beginnen met iedere kandidaat 1 minuut. In 1 minuut zal 
elke kandidaat zijn plannen en standpunten uiteen zetten, daarna mogen ze met 
elkaar in debat. We hebben geloot, Bill zal beginnen.  

 
Bill  Zoals ik al heb gezegd: wie aantrekkelijk gevonden wil worden, moet aantrekkelijk 

zijn. Dat geld voor de mens en dat geldt voor een stad.  
 
Jimmy Tegen zijn vrouw Karen  

Zie je, hij zegt het ook. Als je aantrekkelijk gevonden wilt worden…. 
 
Karen slaat driftig haar armen over elkaar 
 
Bill Cactus Valley wordt alleen weer groot als we haar aantrekkelijk maken. Daarvoor is 

geld nodig, veel geld. Er komt nu geen kip. We zullen het dus van buiten moeten 
halen. Een investeerder die Cactus Valley mooie hotels bezorgt, een prachtig groen 
park, een mooi winkelcentrum. Aantrekkelijk zijn om aantrekkelijk te worden 
gevonden! 

 
Taylor Dat was de minuut van Bill, dankjewel Bill. Jimmy, jouw beurt.  
 
Jimmy Cactus Valley is inderdaad wat wankel als je kijkt naar de economie, dat geef ik toe. 

Maar ik kijk liever naar wat er wel is dan naar wat er niet is. We zijn een kleine, 
hechte gemeenschap, daar wil je toch deel van uit maken? Ik vind dat we eerst naar 
binnen moeten kijken. Een goed fundament bouwen. Met veel vrijwilligerswerk 
knappen we op wat er al is, zodat de toeristenstroom weer op gang komt. We maken 
een uniek cultureel DNA waardoor we op de kaart worden gezet. Wij kunnen dat. Als 
de toeristen komen, komt het geld ook vanzelf. Zo blijven wij autonoom en blijven we 
zelf bepalen wat er met onze mooie stad gebeurt in plaats van een investeerder die 
toevallig geld in zijn zak heeft.  
Verder, ben ik van plan… 

 
Bill Kijk, dames en heren, dat is toch ontzettend naief wat deze man hier zegt. 
 
Jimmy Ik was nog niet.. 
 
Taylor Kijk, het is wel de bedoeling dat we elkaar laten uitpraten. Jimmy had nog 8,7,6,5 

seconden 
 
Bill Wat ik wil zeggen is gewoon heel even dat dit geen zin heeft 
 
Jimmy Ik wilde nog even toevoegen Jimmy en Bill gaan steeds harder door elkaar heen 

praten.  
 
Taylor 4..3..2..1… 
 
Jimmy geeft Bill een duw.  
 
Jimmy Houd nou eens even je klep! Altijd als ik wat wil zeggen balk jij er doorheen! 
 
Bill geeft een duw terug. 
 
Taylor Heren, heren… Dit is niet…. 
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Bill Houd jij ook eens je muil! Niemand neemt jou toch serieus! 
 
Taylor kijkt ernstig geschokt en geeft Bill een gooi.  
 
Vallery Dit is spannend! Filmen Katie. Ja, zeg het hem maar! Goedzo! 
 
Marissa Ach, jij moet helemaal je klep dichthouden, ordinaire sloerie! 
 
Vallery reageert geschokt, deze 2 dames beginnen ook te knokken.  
 
Katie Maar ze is tenminste wel een mooie sloerie! 
 
Karen Nou Jim, misschien moet je wat met haar beginnen, heeft zij wel kleren aan die jij 

goedkeurt? Of zou je graag willen dat ik zoiets debiels aantrek? 
 
Katie en Karen beginnen ook te vechten. Iedereen is met elkaar in gevecht, behalve Jenny en Tess. Tim 
probeert boetes uit te delen en orde te  handhaven. 
 
Tim Jongens, dit is een misdrijf hoor! Mishandeling, jawel! Artikel 5.1 van het wetboek 

van strafrecht. Gij zult niet een ander letsel bezorgen. Mishandeling zeg ik je! Daar 
staat 5 jaar op hoor, als je pech hebt! 

 
Iedereen blijft doorvechten en elkaar in de haren vliegen, totdat Jenny een einde maakt aan al dit  
gevecht.  
 
Jenny Dit lijkt toch nergens op? Wat is hier aan de hand? Dit is onwaarschijnlijk 

teleurstellend! En jullie moeten straks leidinggeven aan deze stad? Ik dacht het niet! 
Ik stem nog liever niet dan op een van jullie! 

 
Iedereen herstelt zich, veegt kleren af en doet het haar goed.  
 
Taylor  Maar hoe moet dat nou.. ik bedoel.. we gaan zo stemmen…. 
 
Bill  Ja. En met onze plannen dan? Er moet wel iets gebeuren.  
 
Jimmy  Ja, anders is Cactus Valley straks weg.  
 
Stilte 
 
Jenny  Heeft er dan niemand een goed idee? 
 
Tess  Nou, ik zat eens te denken aan jullie plannen. Ja, economisch moet er wat gebeuren 

en ook van binnenuit zijn er verbeteringen te verzinnen. Alleen, als je 1 enkele 
investeerder zoekt, geef je daarmee ook veel macht en autonomie uit handen.  

 
Vallery  Wat betekent autono…. 
 
Tess  Zelfstandigheid. Mijn voorstel zou zijn om meerdere kleinere investeerders te 

zoeken, zowel van binnen als van buiten. Een soort coöperatie.  
 
Vallery  Wat betekent coope….. 
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Tess  Samenwerkingsverband. Op die manier kan iedereen bijdragen en spreid je het risico. 

Met het geld wat dat oplevert kunnen we een raad samenstellen die samen met de 
burgemeester bekijkt wat  het eerst wordt aangepakt. Mijn voorstel zou zijn een 
goede verbindingsweg naar de buitenwereld: je kan hier de bewegwijzering wel mooi 
aanpakken, maar als je hier alleen kunt komen met paard en wagen schiet dat 
natuurlijk niet op.  

 
Jenny Ik weet het! Ik ga stemmen! Nu! Ik stem op Tess! 
 
Verbazing bij iedereen.  
 
Karen  Ja, zij zegt vaak goede dingen! 
 
Marissa Maar ze is ook een beetje een betweter.  
 
Jenny Weten betweters het niet ook gewoon heel vaak beter? Heeft iemand van jullie iets 

zinnigers horen zeggen dan de afgelopen 5 minuten? 
 
Taylor Ik weet niet of dat zomaar kan hoor, stemmen op iemand die geen kandidaat is. Ik zal 

dat even moeten nalezen in de statuten.  
 
Jenny Ga jij dat lekker nalezen Taylor, wij gaan ondertussen stemmen. Wie is er voor? 
 
Alle handen omhoog, ook die van Vallery en Katie 
 
Taylor Zij wonen hier niet, die mogen sowieso niet stemmen. Dan lijkt het me duidelijk. 

Tess, gefeliciteerd. Je bent burgemeester! 
 
Vallery Zeg, even over dat wonen. Stel dat wij hier willen komen wonen, kan dat dan? 
 
Katie Het bevalt ons hier eigenlijk wel! 
 
Vallery We blijven natuurlijk bloggen en we zetten instagram in om hier meer mensen 

naartoe te krijgen.  
 
Taylor Ik weet niet wat instagram is maar dat zullen niet veel mensen zijn denk ik.  
 
Vallery We hebben 2,5 miljoen volgers.  
 
Iedereen verbaasd en blij.  
 
Jimmy Dat betekent dat er straks veel mensen kunnen zien hoe het hier is! 
 
Bill En dat ze hierheen kunnen komen! 
 
Tess We kunnen een inzamelingsactie opzetten. 
 
Vallery en Katie     Crowdfunding! 
 
Marissa  We gaan hoedjes verkopen met ons logo! 
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Karen Mensen kunnen hier in de saloon barfights organiseren! 
 
Tim  En dan echt in de gevangenis worden gezet! 
 
Jenny En dat is dan weer een escaperoom! 
 
Allen: Silicon Valley wordt groot! 
 
*eindlied ‘Dames aan de top’ *  
 
Wij smulden van censuur , op zoek naar 
avontuur 
Wij filmen alles los en vast. 
 
We doen een mooi verslag 
De missie is success , wij runnen hier de show 
Maar o deze stad had je ooit gedacht 
Dat we hier thuis zouden zijn 
Hier in het westen zijn ze echt de besten 
Met onze looks en fashion is ’t gedaan 
 
En nu zij hier de baas is 
Nu zij de dienst uitmaakt 
Oh -O Gaan we feesten , Gaan we los ja 
Wij zijn baas, ja, kijk maar goed 
Oh-o de macht aan ons, dames zijn aan top 
Oh-O wij gaan voor actie, op hoge hakken 
Haren los, laat je gaan 
Oh-o de macht aan ons, dames zijn aan top 
Man! Luister jij maar eens goed 
 
Heren luister goed, er is een hoop te doen. 
Nieuwe kansen 
hier voor jou 
jij gaat aan het werk 
En jij houd nu je klep 

De nieuwe baas is hier in town 
 
En nu de dames aan de top staan 
Laten wij de stad bloeien en groeien 
Oh -O Gaan we feesten , Gaan we los ja 
Wij zijn baas, ja, kijk maar goed 
 
Oh-o de macht aan ons, dames zijn aan top 
Oh-O wij gaan voor actie, op hoge hakken 
Haren los, laat je gaan 
Oh-o de macht aan ons, dames zijn aan top 
Man! Luister jij maar eens goed 
 
Solo 
 
En nu de dames aan de top staan 
Laten wij de stad bloeien en groeien 
Oh -O Gaan we feesten , Gaan we los ja 
Wij zijn baas, ja, kijk maar goed 
Oh-o de macht aan ons, dames zijn aan top 
Oh-O wij gaan voor actie, op hoge hakken 
Haren los, laat je gaan 
Oh-o de macht aan ons, dames zijn aan top 2x 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


