
Beste Belangstellenden, 
 
U bent gewend dat onze nieuwsbrieven altijd proberen in te haken op de actualiteit van alle 
dag. En dat er vervolgens een bruggetje wordt geslagen naar een onderwerp dat wij graag 
onder uw aandacht willen brengen. 
Helaas valt dat deze week niet mee. Natuurlijk is er nieuws genoeg, maar het is van een 
dermate wisselvalligheid dat een echt high-light lastig te vinden is. Of het moeten de 
580.000 dollar zijn die Ramaphosa in zijn bankstel had verstopt en die jaren geleden al gejat 
zijn en dat hij dat kennelijk geen punt vond want hij heeft er geen aangifte van gedaan. Je 
zou er bijna wat van gaan denken. (dit is dan in de categorie komisch nieuws). 
  
Het lijkt wel of alles weer net zo normaal is als het ooit was. Corona is nauwelijks nog een 
onderwerp, behalve in China dan (in de categorie imbeciel nieuws). De apenpokken hebben 
ook niet doorgezet. Het is gewoon koud weer met gure dagen. Sinterklaas is een feest 
geworden dat zich nog slechts in de marge afspeelt omdat we worstelen met inclusiviteit (in 
de categorie schandalig nieuws). Ons kabinet kiest, zoals vaak op het wereldtoneel, voor de 
veilige weg door een bezoekje aan onze jongens in het onbegrijpelijke Qatar af te laten 
hangen van de resultaten van Argentinië. Hiermee bedoelen wij dat een voetbalclub uit een 
ver land ons beleid bepaalt (in de categorie triest nieuws). En zo kunnen we nog wel even 
doorgaan met gek nieuws. 
  
Daarom hebben wij bedacht dat we zelf maar iets nieuws moeten brengen. In de categorie 
vrolijk nieuws. 
  

Op zondag 18 december spelen Janos Koolen en Remco Sietsema 
een prachtig CD-release-concert, getiteld Lagom 

 
PLUS 

 
De Bluegrass Boogiemen komen spelen !!! 

En wel op donderdag 9 februari 
 
Na urenlange onderhandelingen (grapje) hebben we deze kostelijke mannen weten te 
bewegen om weer eens te komen spelen in Onze Parel. Ze hebben de afgelopen jaren 
zodanig aan de weg getimmerd met Tim Knol, dat wij dachten dat deze sterren voor ons 
inmiddels onbereikbaar waren geworden.  
Dat staat dus garant voor een verrukkelijke avond vol Boogiemen-geweld. Licht in de 
duisternis. 
 
En mocht u nou nog verlegen zitten om een kerstcadeautje, dan hebben wij de “kleine-dak-
zonnebon” toegevoegd aan ons assortiment. Want ons nul-sterrendakje mag er ook zijn. We 
hebben dus onze daken ge-upgrade van een 1, 2 en 3 sterrendak, naar een 1, 2, 3 en 4-
sterrendak. Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd. 
Oja, en vergeet de oliebollen niet. 
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