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Cuijk, twaalf maanden per jaar open
In de kleine uren na driekoningenavond vindt op de hei te Vianen het zogenoemde
midwinterblazen plaats, waar, na een ouwe-jongens-krentenbroodspeech vol cruijffiaanse
wijsheden van de nachtburgemeester, op het foerageerterrein jenever, glühwein en
beaujolaistjes worden genuttigd.
Het derde weekend van februari staat Katwijk in het teken van het buffelhopsen: alle
dorpsvrijgezellen bestijgen een gallowayrund dat vervolgens gemotiveerd dient te
worden de kersverse vermeende pikeur haastje-repje, na enige ruggespraak, afgesloofd af
te werpen.
Met Pasen in maart of april maakt heel Sint Agatha zich op voor de jaarlijkse door een
niet-celibataire kruisheer gezegende race van androgyne badeendjes, waarbij het de
bedoeling is tijdens het afdrijvingsproces in de Maas er zo veel mogelijk heimelijk te
verdonkeremanen.
Bij het Cuijkse ring- en sjezenrijden dat sinds mensenheugenis van 31 mei tot 2 juni
wordt gehouden, was een hoogblonde amazone met knalrode lipstick, gekleed als
een decadente femme fatale in een schitterende tulen jurk, die met enige kinnesinne
loenste naar de sjees met daarin een sjofele sjacheraar in een kaki corduroy broek en een
auberginekleurige capuchontrui.
Gottegot, wat werden die Beersenaren op de derde zondag van juli overvallen door een
euforisch stemmende adrenalinepiek bij het zien van de jaarlijkse beeldencocktail op
het Bungelaarse strand: een bungabungafeestje met gefacelifte stripteaseuses, gevolgd
door enkele aan de gallemiezen liggende adellijke casanova’s en, godbetert, vier terecht
beboete freelancejournalisten met multifocale contactlenzen.
Daartoe uitgenodigd door hun facebookvrienden trekken ieder jaar op 15 augustus
plusminus tachtig AOW’ers met hun rupsbulldozers naar De Steenakker te Haps om het
nu tienjarig jubileum van de totstandkoming van tracé 12 van de randweg te vieren met
bodypaintwedstrijden, het eten van couscoussalades en het drinken van een schnaps met
cafeïnevrije koffie met enkele lokalo’s.
Het is onbekend hoelang de deelnemers de pee inhadden over het door een aantal ter
zake kundigen afgelasten van de triatlon die telkenmale in september in en rond de
Lindense plassen wordt gehouden, maar menigeen zag men ’s anderendaags al statten in
Nijmegen of picknicken aan de Maas, hetgeen veel commotie en reuring veroorzaakte.
Oktober, november en december zijn in Katwijk de maanden van de oud-Hollandse
familiespelen zoals rummikuppen, yahtzeeën, jojoën en jeu-de-boulen, maar ook
het voordragen van limericks over dromedarissen en kangoeroes en het tussen twee
aggregaten elkaar overgieten met bouillon, bewaakt door met penicilline ingespoten
sint-bernardshonden.

