woensdag, 07 september

Fiets ‘m erin (20)
Ook zo’n zin in het komend
weekeinde? Het grote feest
rond de opening van de Maasboulevard? De grote vraag is of
dit het laatste feestje is of dat
we straks bij de oplevering van
de brug en het stadspark een
derde of zelfs een vierde feestje
krijgen. Mijn man Harry zal er
niet om malen. Als er wordt gedronken, staat hij er bij. Het
wordt feest en dan ga je niet
zeuren over het feit dat nog
niet alles af is. Ook dit weekeinde: de Ouverture waarop alle
culturele instellingen en verenigingen zich presenteren. Dat
kan een historische dag worden
want in het najaar wordt ook
duidelijk hoeveel geld er naar
welke tak van cultuur gaat.
Eens kijken wie dan het voorjaar haalt, wanneer de nieuwe
Ouverture is. Maar daar gaat
het nu niet over; ik wil het hebben over Fiets ‘m erin.

Fiets ‘m erin (Slot)
U weet vast nog wel dat Harry
sinds 2008 een speciale fiets in
ons schuurtje heeft staan. Destijds gebouwd voor dat geweldige initiatief van mevrouw Vera
van de Wiel-Tax. Die zou Fiets
‘m erin, dat onderdeel van het
programma Ter land, ter zee en
in de lucht naar Venlo halen. U
weet dat we in 2008 zelfs een
brief van mevrouw Van de
Wiel-Tax ontvingen waarin ze

Tante Bet, de rubriek in uw krant waar plaats is voor
een kritische noot, een toefje society-nieuws en een
knipoog naar hotemetoten die zichzelf soms te
serieus nemen. Tips? E-mail: redactievenlo@mgl.nl

Het Schinkemenke van zijn sokkel, maar wel op de resten van Fort
still uit filmpje Red ons fort
Sint Michiel.
schreef dat het allemaal goed
zou komen met het evenement.
Dat ze zelfs bij Harry achterop
de fiets zou plaatsnemen wanneer hij ‘m erin ging fietsen.
We kregen zelfs reacties van de
mensen van de Tros. Drie jaar
lang schreven we erover. Tevergeefs. Er wordt niet gefietst bij
de opening van de Boulevard.
Al het werk van mijn man voor
niets geweest.

Fietsen
Ik hoor u nu zeggen: maar Har-

ry kan met die fiets toch langs
het p(f )iet(s)erpad? Die toeristische route langs de Maas van
de oeits-haos wethalder John
Heuvelings. Of langs al die bloemen van zijn Venlo, Bloomestad. Twee plannen waar we
nooit meer iets van hebben vernomen. De Venlose politici hebben gelijk. De gemeente is er
niet meer voor alles, de burgers
moeten het zelf doen. Nou, dat
doet Harry dan maar. Nog een
geluk dat de Venlose politici
geen invloed hebben op de viering van Koninginnedag. Kan
Harry met wat oranje crêpepa-

pier in ieder geval met zijn fiets
de optocht meefietsen.

Schinkemenke
Over fietsen gesproken. Wanneer we de mensen van het actiecomité Red ons Fort mogen
geloven, fietsen we binnenkort
langs een nieuwe toeristische attractie: het puntgave fort Sint
Michiel dat nu nog onder het
zand van de voormalige kazerne in Blerick ligt. Er is wel wat
discussie wat nu precies een
puntgaaf fort is. ‘Nee, het fort is
niet compleet. Er staan geen Spanjolen meer op de muren. Maar de
staat waarin de resten van het
fort verkeren, is voor archeologen
en tientallen andere deskundigen
aanleiding om in jubelstemming
te geraken’, schreef de actiegroep. Geen Spanjolen op de
muren, maar wel het Schinkemenke zag ik om de Stadsomroep. Het stadsfiguur streed in
een filmpje voor het behoud
van het fort. Vreemd om een
dergelijk stadsfiguur in te zetten, maar in tijden van strijd
zijn alle middelen geoorloofd.
Ik ben persoonlijk van mening
dat het Schinkemenke zich helemaal niet met die zaken moet
bemoeien. En dat Red het Fort
dat zo is begaan met die Venlose historie, geen quasi historische figuren moet inzetten. Nu
zullen mijn man en ik de toorn
van Red ons Fort wel over ons
afroepen. Als het comité maar
geen boze Truuj Bolwater of Ridder Kunibald op ons af stuurt.

