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Blônd & Bril
door Sef Derkx

Beste vrind Blônd,

A

ls je de landelijke media
deze week hebt gevolgd, zou je gaan geloven dat Venlo nu al zijn
nieuwe hoeëgheid heeft. Dus voordat hij in de Hoonderstal op de buun
staat. Ongelooflijk hoeveel aandacht er is voor prins Abbie I. Als
het over Venlo gaat, is dat meestal
eenzijdig en negatief. Zoor as
hieëringslaai van veurig jaor. Nu was
de toon heel anders. Van het gesprek met Humberto Tan bij BNR
kreeg ik goede zin.
In Venlo Vastelaovesstad speelt zoals
gewoonlijk van alles. Zo hoorde ik
dat de altijd populaire seniorenzittingen nog niet uitverkocht zijn.
Bij de ouderen heerst de angst dat
de crisis hen hard gaat treffen. Ze
bezuinigingen op verdach. Dieptriest, toch? En dan de
Boètegewoeëne Boètezitting. Ik werd
er verschillende malen over aangesproken. Wat ik ervan vind dat er
in De Maaspoort een VIP-box
komt? Nou, beste vrind Blônd, met
de oorspronkelijke gedachte achter
de Boètegewoeëne Boètezitting heeft
het gen ju te maken. Wat wel gans
vastelaovend is, is de poster die Josje
Wolters heeft gemaakt.
Maar goed, de grote vraag blijft natuurlijk: wie wordt de nieje Jocus-

Reageren: bril@mgl.nl

prins? Het is de Jocusoloog in ‘t boèteland opgevallen dat jij de vorige
week opvallend openhartig bent
geweest in dit hoekje van de
krant. Een vlucht voorwaarts. Zeker omdat je een relatie legt met
de prins van Oppe Ruiver, over wie
het een en ander is verteld in het
kleinste café van Nederland. Je
schoonfamilie krijgt het in dat geval erg druk. En dan gaan er tweets rond die met een app worden
verstuurd waarvan ook het dreejspan van vorig jaar zich heeft bediend. Dat duidt op een trio van
opnieuw Jocus. Jij vindt die app aevel ook heel praktisch. Maar het
zou ‘zoe maar’ een bekende jonge
zanger kunnen zijn, die komende
weken bij de VARA is uitgeroosterd. Als het toch niet dae met die
auge is van de goedkoopste rang in
de bioscoop.
Maar goed, over een zaak zijn alle
Jocusologe het eens: het wordt in ieder geval unne zoeë en zoeë d’n
Ieërste. Alleen wie nu precies die
unne zoeë en zoeë is, dat is nog even
het geheim van òzze jubilerende
Vors.

Hald dich, Bril
PS: laatste tip: Schink!

