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Na afloop van het kleur- en klankrijke spektakelstuk ijlde het veelkoppige publiek naar
de patates-friteskraam voor een patatje oorlog of een sateetje.
Om de gevelplaten te repareren waren er hoogwerkers en verreikers van heinde en ver
aangevoerd; toch prefereerden de snel ge-sms’te specialisten abseiltouwen en stijgijzers
voor hun spectaculaire werkzaamheden.
De alerte lijsttrekker distantieerde zich onmiddellijk van de verrassend vleiende
loftuitingen van zijn ideeëloze partijvoorzitter.
Een tv’loze avond is geen catastrofe meer, nu ook een dvd’tje voor verpozing en
verstrooiing kan zorgen.
De gelauwerde poëet was behalve met zijn virtuoze rijmvermogen ook behept met
enkele irritante tics.
In de poppenkast is het vaste prik dat Jan Klaassen met enig keukengerei wordt
afgetuigd door zijn eega Katrijn. Geen wonder, dat het, refererend aan deze
gewelddadige scènes, bon ton is, iemand die zich gemakkelijk laat koeioneren een
janklaassen te noemen.
De geagiteerde truckchauffeur, die geflitst was bij een penibele inhaalmanoeuvre,
beweerde bij hoog en bij laag, dat er gefotoshopt was en het zogenaamde bewijs op
een trucfoto berustte.
Het werd de popster bang te moede bij de presentatie van zijn demootje op de met
steigermateriaal geïmproviseerde bühne, want ondanks zijn bravoure had hij nog nooit
gecrowdsurft.
De geminachte verdachte smachtte naar een getuige die de ingebrachte
beschuldigingen zou ontkrachten, bij de rechtszaak die hem de volgende week wachtte.

Reserve 1
Diegenen die zich gepassioneerd bezighouden met streekgeschiedenis worden door
vakhistorici vaak enigszins denigrerend bejegend en afgedaan als hobbyisten. Wie
echter oprecht geïnteresseerd is in het wel en wee van Hardenberg in de loop der tijden
kan uitstekend terecht bij een consciëntieuze chroniqueur die onder het pseudoniem
Theofiel maandelijks een historische column schrijft in De Toren.
In 1708 stichtte hier ter stede een weduwe onbedoeld brand in de bedstee en zette de
hele stad in lichterlaaie, met alle desastreuze gevolgen van dien.
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Reserve 2
De problematiek van de tweedegeneratieallochtoon is voor velen een
ver-van-mijn-bedshow.
Wie op eigen houtje in de natuur grasduint kan maar zo oog in oog komen te staan met
buitenissige vogels als de wouw, de kauw en de grauwe klauwier.
De spoedeisendehulparts desinfecteerde en hechtte secuur de gapende jaap die de
klussende vutter had opgelopen toen hij zich verwondde aan een verroeste spijker.

