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Blônd & Bril
door Sef Derkx

Beste vrind Blônd,

V

oordat ik het vergeet. Ga
nog snel even kijken bij
Xie Eyewear in de Klaasstraat. Ze hebben een geweldige etalage met LP-hoezen, een
humoristische ode aan de brillen
van Nana Mouskouri. De zangeres
van het onverwoestbare Weisse Rosen aus Athen. Weet je waar ik meteen aan moest denken, toen ik de
Mouskouri-uitstalling zag? Aan de
etalages in de jaren zestig van het
helaas gesloten warenhuis V&D.
Die waren voor het Venlo van die
tijd zeer modern en spraakmakend.
Daarvoor liepen de mensen op zondag naar de stad.
Wat anders: Halfvastelaovend. Ik hoor
dat er leuke initiatieven worden ontwikkeld om het collectieve trauma
te bestrijden, waaronder we zo gebukt gaan door het verschrikkelijke
boutwaer tijdens de vastelaovend.
Waar ik mij in ieder geval op spits
is de reprise van de Blauwe Zaoterdaag, het evenement op de Kwartelenmarkt tijdens de Boètegewoeëne
Boètezitting . Weliswaar is het op
kleinere schaal en wordt het een
Blauwe Binnenzitting in Take Five,
maar wel met Neutjes Rang en unne
gas andere artiste. Daaraan kunnen
we ons alves opwerme daags voor
Halfvastelaovend. Trouwens, we kunnen wel altijd näöle over onze stad,

Reageren: Bril@mgl.nl

maar ik prijs mezelf gelukkig dat ik
Venlonaar ben. Hier wordt tenminste Halfvastelaovend gevierd en trekt
de optocht wel. In ’t Gaat Aller Gater
Roermond niet.
Het argument is dat het snoepgoed, dat onder de optocht zou
moeten worden gestrooid, al geschonken is aan de Voedselbank. Ik
zou voorgoed als vastelaovesvluchteling vertrekken uit Roermond,
Blônd.
Als het aan de kastelein van De Galerie ligt, is de Halfvastelaovend van
2016 de opmaat naar een jaarlijks terugkerend straatfestival. Maar Venlo zou Venlo niet zijn als we echt
niets hadden om over te graeke. Van
de waek was er gedeuns over buitenpodia tijdens de Halfvastelaovend.
De tijd is tekort geweest voor de gemeente Venlo om vergunning te
verlenen. Gek, vorige week vrijdag
stond er namelijk een artikel in de
krant waarin de gemeente zichzelf
ongegeneerd feliciteerde met het
feit dat de ambtenaren flexibel zijn.
Halfvastelaovend vieren we dus
noodgedwongen binnen. Aevel
geen zorgen, twee weken later
staan we weer buiten. Om de plastic drinkbeker te heffen op de deelnemers van de Venloop.

Hald dich, Bril

