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Blônd & Bril
door Sef Derkx

Beste vrind Blônd,

M

et gepaste trots wil ik
je laten weten dat we
Studiegroep De Gäöt
hebben opgericht. Wij
doen onderzoek naar de waterloop
over de Keulsepoort.
Denk er niet te licht over. De gäöt
houdt veel mensen aan het werk.
Deze week zijn de klinkers aan
weerszijden van de gäot eruit gehaald. Waarom is een mysterie. Zoals zoveel rondom de gäöt. De klinkers hebben er enkele maanden gelegen. Ze worden vervangen door
tegeltjes. Maar dat werk is na enkele dagen stopgezet. Waarom? Niemand die het weet. Ergens in Venlo moet een kantoor zijn, waar je alleen met een speciaal pasje binnen
komt. Mensen gaan erheen met
slechts een missie: de gäöt van de
Keulsepoort. Ze filosoferen er,
plaatsen de göät in een breder perspectief, maken plannen en herzien die. Er komen rapporten binnen en er worden aanbevelingen
geschreven.
Venlo kent nog zo’n project. Vorig
jaar werd de hal van het station
heropend. Treinreizigers met een
kinderwagen, zware koffers of een
lichamelijke beperking konden
voortaan gebruik maken van liften
om naar de perrons te komen. Een
hele vooruitgang. Nou ja, mit meine
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bescheet d’r zich ens eine, want al op
dag één waren er problemen met
scootmobiels. De lift in ging nog
wel, mits je achteruit naar binnen
reed. Eruit komen was een ander
verhaal. De meeste reizigers met
scootmobiel kwamen klem te zitten. De liften worden momenteel
aangepast.
Nu we het toch over studies hebben. Ik hoorde van de week dat er
in kleine kring een scriptie circuleert over de opkomst en neergang
van Cultuurwijk Q4. Onder meer
het subsidiebeleid is minutieus uitgepluisd. De studie wordt binnenkort openbaar. Niet iedereen
schijnt er reikhalzend naar uit te
kijken.
Maar beste vrind Blônd, eigenlijk is
er in deze tijd maar een studie die
ertoe doet: de Jocusologie. Wie
wordt het dreejspan 2012? Waren het
de drie Venlose vrinde die in Maaseyk op straat zijn gespot, even nadat Vors Joeccius voorbij was gekomen? Of is er toch een relatie met
de goedkoopste rang in de bioscoop? Zingen kunnen ze en precies
dat was wat Het Orakel van het
Wilhelminapark over het trio heeft
gezegd.

Hald dich, Bril

