woensdag, 16 januari 2013

Varken
Mijn man Harry heeft zich
nooit iets aangetrokken van
trends en modeverschijnselen.
Hij is dan ook één van de weinige Venlonaren die momenteel
niet aan het trainen is voor de
Venloop. Waarom nu kilo’s eraf
lopen die er straks met de vastelaovend weer aan worden gedronken, is het devies van mijn
man. Het resultaat mag er zijn,
meneer paste afgelopen zaterdag niet meer in zijn boerenpak. Dus voor hem geen Boéremoosbal. Gelukkig is er een dag
later het naopraote. Harry was
alleen vergeten dat ’t naopraote
tegenwoordig ook een boerendag is en dus stond mijn man
in (een overigens prima passende pantelon), redelijk underdressed. Maar goed, daar wil ik het
helemaal niet over hebben. Een
avond eerder haalde Venlo
dankzij ’t Boeremoosbal heel
even het wereldnieuws.

Varken 2
Mijn man kreeg van een vriend
die toevallig ook aan het ’t naopraote was een krantenknipsel te
zien uit de New York Times.
Ooit haalde ons stedje van lol en
plezeer die krant met onze eigen McDope aan de grens. Nu
hadden de Amerikaanse journalisten aandacht voor het offeren
van een varken aan het boerenbruidspaar. Het krantenknipseltje was een dag eerder een hit
op twitter, maar al snel werd
duidelijk dat het hier ging om

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

Een mooie prijs: het halve varken, gefotografeerd in de koelcel van
foto MGL
Theater de Maaspoort.

Waus
Harry en ik behoorden afgelopen maandag tot de gelukkigen
die de jaarlijkse zitting van De
Waus mochten bijwonen. Het
werd een bijzondere avond. Zo
zagen we oud-vorst Carotius
Marcel Schuurmans als artiest
op het podium staan. En heel
verrassend, mevrouw Richarda
van Kasbergen. Inderdaad de
moeder van één van de bekendste Venlonaren: Yolanthe Sneijder. Mevrouw Van Kasbergen is
bij belangrijke Venlose gebeurtenissen zoals het Zomerparkfeest of de vastelaovend gewoon in Venlo te vinden. En er
was een spontaan optreden van
Sjraar Peetjens. De éminence
grise van het Venlose lied werd
uit de zaal gehaald om zijn
grootste hits ten gehore te brengen.

Waus 2
knutselwerk van meneer Schouren. U kent hem vast wel, de
baas van de pers en propaganda
commissie van Jocus. Maar meneer Schouren had wel een
punt, want tijdens het Boéremoosbal werd wel degelijk een
half varken uitgereikt. Maar
niet voor het nieuwe boerenbruidspaar, maar voor degene
die het mooist op een foto
stond, zo werd aan mijn man
uitgelegd. Dat varken was weer
geregeld door onze goedlachse
slager uit de binnenstad. U kent
hem wel, meneer Toine Schreinemachers die tegenwoordig

ook baas van alle Jocus-centen
is. Meneer Schreinemachers
had aan die vriend van Harry
uitgelegd dat de uiteindelijke
prijswinnaars een beetje
vreemd hadden opgekeken
toen ze het halve varken kregen. Een dag later liet meneer
Schreinemachers aan die
vriend het varken zien. Het halve beest was tijdelijk opgeslagen in de koelcel van De Maaspoort. Bij het theater vallen wel
vaker wat lijken uit de kast, dus
een dood varken in de koelkast
kan geen probleem zijn, lachte
mijn man.

Ook aanwezig op deze avond
waren de heren van Neutjes
Rang. En dus ook meneer Oostdam. Zijn naam valt de laatste
tijd steeds vaker als nieuwe
prins van onze stad. Des te opmerkelijker was het dat hij met
zijn collega’s een act verzorgde
waarin hij als prins een prominente hoofdrol speelde. Mijn
man en ik waren het over één
ding eens: het zag er best goed
uit. Of het protocollair allemaal
klopte wat de heren brachten,
weten we niet. Maar als ze het
inderdaad worden, kunnen we
in ieder geval lachen.

