"Op zoek naar 'the voice' van Mietje Stroel"
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In cultuurhuis 't Klooster in Zelzate is afgelopen weekend het hernieuwde Mietje Stroelmuseum geopend. Dankzij de nieuwe locatie
zit het museum goed voor de komende jaren. Toch droomt Joost Van Hyfte, één van de drijvende krachten achter 't Klooster, van
meer. "We moeten Mietje een eigen stem geven en haar voorbereiden op de toekomst. Noem het gerust een verjongingskuur", zegt
Van Hyfte.
Enkele maanden geleden was Zelzate nog te klein toen het Mietje Stroelmuseum, dat gehuisvest was in de Brughuizen, plots de
deuren moest sluiten om plaats te maken voor de administratieve diensten van het gemeentebestuur. Zelzate dreigde zijn symbool,
het plassende meisje voor het gemeentehuis, te verliezen. Maar het schepencollege toverde al snel een wit konijn uit zijn hoed
in de vorm van cultuurhuis 't Klooster. "'t Klooster is een perfecte locatie voor zowel het Mietje Stroelmuseum als ons Tweede
Gidsenmuseum", glunderde schepen van Cultuur Kristof Stevelinck bij de heropening. "De musea hebben alles. Een mooi pand, veel
ruimte. Dankzij de locatie in 't Klooster hebben ze nu zelfs een bar en extra ruimte om groepen te ontvangen."
Willy van der Sype, voorzitter van de Garde van Mietje Stroel, toonde zich een tevreden man. "We zijn blij dat er een oplossing is voor
ons museum. We durven er niet aan denken dat we het hadden moeten opdoeken. Mietje zet Zelzate op de kaart. Zij is het enige
echte zusje van Manneke Pis. Elke gemeente zou dankbaar moeten zijn met zo'n symbool."
Stadswandeling
Zo denkt ook Joost Van Hyfte, één van de drijvende krachten achter 't Klooster, er over. "Mietje Stroel heeft zoveel mogelijkheden. Het
is een dankbaar figuur. Nu ze haar thuis heeft in 't Klooster, hoop ik er nog veel moois mee te kunnen doen. Ik barst van de ideeën",
zegt de komiek. Eén van die ideeën is een stadswandeling door Zelzate met de stem van Mietje Stroel. "Mietje zou de bezoeker op
haar geheel eigen manier door onze gemeente kunnen loodsen. Eigenlijk gaat het gewoon om een smartphoneapplicatie waarbij je
dankzij qr-codes allerlei informatie krijgt over de plek waar je je bevindt in Zelzate. Wie de code inscant, krijgt Mietje te horen."
Eddy Wally
Maar dan moet Mietje Stroel eerst een stem hebben. "Dat klopt. We moeten dringend op zoek. Misschien moeten we wel een wedstrijd
organiseren: 'Wie wordt 'the voice' van Mietje? Met mezzosopraan Marleen Iterbeke, Rony Verbiest en Eddy Wally als juryleden", lacht
Van Hyfte die ook al laat weten dat ook de 'Voice of Europe' een plaats zal krijgen in het nieuwe cultuurhuis. Het museum van Eddy
Wally, dat nu nog in Home Bloemenbos gevestigd is, kan op vrij korte termijn verhuizen naar 't Klooster.
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