Mietje Stroel vedette in radio-soap
Het Volk - 04 Nov. 2000
Pagina 45

emph bold='yes'>KIJK OP Oost We gaan in Zelzate een Mietje Stroelcultuur vestigen. Berten Epo, auteur.
ZELZATE
Sinds Robert Van de Voorde, decennia lang de strenge maar correcte politiecommissaris van Zelzate, met pensioen is gegaan lijkt
hij herboren in een nieuwe creatieve levensfase. Als Berten Epo (Ere POlitiecommissaris) houdt hij straks de Zelzaatse regio aan de
lokale radio ZRO gekluisterd met zijn Mietje Stroel radio-soap. De opnamen zijn al ingeblikt tot het einde van dit jaar.
Berten Epo lijkt de Zelzaatse variante op Romain De Coninck en Paradijsvogel-auteur Gaston Martens. De Stroel-story speelt zich
af in de volkse wijk met hoofdfiguren als Henricus Den Os van slagerij De Vetpense (acteur Hendrik Van de Sijpe is 81 en speelt
zichzelf), de douaniers Plietse en Pletse, een politiestagiaire, een beroepsmilitair, een notaris, een juge, cafe De Zondvloed...
Zangeres Aniela Radzki zingt samen met het koor het legendelied dat het Zelzaats volkslied zou moeten worden.
Toeristische bekendheid
Paul Gooyvaerts, presentator, regisseur en voorzitter van de ZRO, schrikt niet van de plotse creativiteit die zich van de ex-commissaris
heeft meester gemaakt. "Al twintig jaar geleden toen we samen aan de wieg van de lokale radio stonden beloofde hij over Mietje Stroel
ooit een luisterspel in vele afleveringen te zullen schrijven."
De acteurs komen van overal: een gemeenteambtenaar, een ex-bankdirecteur, een politieagente... "We zijn maar amateurs en het
enige wat we willen is de mensen en onszelf amuseren", relativeert Robert Van de Voorde. Maar hij wil echt meer. Met de ruggensteun
van een vernieuwde Garde van Mietje Stroel gaat Berten Epo Zelzate een echt Stroelbad geven.
"We willen Zelzate toeristisch bekend maken rond en met Mietje Stroel," klinkt het ambitieus. De aanwezigheid van Dora Moerman van
Toerisme Oost-Vlaanderen onderstreept de ernst van die bewering.
In februari wordt gezocht naar het beste Mietje Stroelgebak. In mei volgt een spreektoernooi en Zelzate krijgt een Mietje Stroelwandelpad langs het beeldje, het museum en cafe De Zondvloed op de markt. Het praatcafé wordt de echte Stroeltempel. Je vindt er
niet alleen alle foto's van de acteurs maar ook het Mietje Stroelbier, een vrij sterke Augustijn-variante (10,5 graden) van de Ertveldse
brouwerij Bios.
"We gaan alle verenigingen en kunstenaars in Zelzate overtuigen mee te doen met de nieuwe Stroelcultuur," kondigt Van de Voorde
aan. Tekenaar Luc De Pauw gaf alvast het voorbeeld. De kunstenaar die in Amerika en Australie tentoonstelde maakte al enkele
mooie potloodillustraties bij het luisterspel.
Gommar Tack.
"De Legende van Mietje Stroel", elke zondag op de ZRO (106.2FM) om 10u. Herhaling op dinsdag om 12 uur en op donderdag om 18
uur.
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