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Cuijkse rampjes
In pakweg 1902 deed een kwaaiige veldwachter kond van het feit dat hij de rampzalige
onrust achter in de Martinuskerk tijdens de eucharistievieringen te lijf ging door
al degenen te kapittelen die vrome devotie faketen, maar intussen met een hoog
alcoholpromillage in het lijf stiekem het viezewoordenboek raadpleegden.
De agglomeratie Cuijk mocht zich tijdens de watersnood van 1926 verheugen in bezoek
van koninklijken huize, waarbij de royale calèche waarin Hare Majesteit rechttoe
rechtaan door het water werd getrokken, niet veel meer bleek te zijn dan een inderhaast
via een inderminneregeling gevorderde boerenmestkar.
In 1933 woedde er een hevig conflict tussen ’s-Gravenhage en Cuijk over de afbraak
van de oude romaanse kerktoren; zij traineerden de affaire zo lang dat de verrassende
jobstijding het raadslid mevrouw Van Haag-van de Mortel, een obesitasdame met het
uiterlijk van een michelinmannetje, catastrofaal werd.
Tot de spectaculairste branden in de annalen mag die van wijlen sigarenfabriek Victor
Hugo worden gerekend, want nadat een hele bups spuitgasten was ingerukt om zich te
wijden aan een welverdiende geuzelambiek, laaide het miraculeuze vuur weer reuzeleuk
op en kon nota bene het brandweerkorps van Haps het gebouw ternauwernood redden.
Terwijl burgemeester Hillenaar en zijn elastieken trekpop wethouder Hekking op
geheel authentieke wijze rustig op de Maas kanoden, zagen beiden tot hun ontsteltenis
dat zich een grote calamiteit voltrok: drie masculiene dames met nikkelen tong- en
lippiercings en iriserende tatoeëringen ontvreemdden schielijk de testikels van onze
geliefde Cuijkse stier.
Toen François’ ex-vriend, na gefonduud te hebben bij McDonald’s, ondanks zijn
diarree coûte que coûte huiswaarts wilde gaan, gleed hij dus uit, waardoor een
scootmobielchauffeuse te laat remde en een immense kop-staartbotsing veroorzaakte
die nog lang heeft geëchood in de Beerse roddelpers.
Tijdens het Cuijkse dictee van 2013 in het Merletcollege vertoonde de pauze-illusionist,
die consciëntieus gehobbyd had, trucs die evengoed faliekant mislukten, ten gevolge
waarvan de plafondplaten in groten getale naar beneden stortten en bezorgde velen,
die toch al weinig fiducie in de uitslag hadden, een knallende migraine.
De vloot van antieke sleepboten en patrouillevaartuigen van de Lindense vereniging,
genaamd Sociëteit Olie en Stoom, is onlangs door een VN-antislavernijcommissie
geconfisqueerd, nadat in een vooronder een roedel clandestiene Zwarte Pieten was
aangetroffen; u aller vriend Sint-Nicolaas gaat dit affront voorleggen aan het beruchte
Beerse Neptunustribunaal.

