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Zondag gaat het luisterspel «De Legende van Mietje Stroel» in première op de Zelzaatse Radio Omroep (ZRO). Nadat de zender al
wekenlang heel wat spanning wekte rond de soap, gaat het stuk van geestelijke vader Robert Van de Voorde en zijn 25 medewerkers
eindelijk de ether in op 106.2 FM. Volgend jaar begint de Mietje Stroel-gekte pas echt goed. Een Mietje Stroel-bier en een lied, dat een
Zelzaatse variant van de Brabançonne moet worden, zijn slechts enkele van de aangekondigde randactiviteiten.

Chris THIENPONDT

«We zetten een heuse promotiecampagne op het getouw», vertelt Robert Van de Voorde. «Eerst stuurden we vijf anonieme brieven
naar het Zelzaats reclameblad, dat tot in Terneuzen wordt verdeeld. We gingen ook al een aantal keer de ether in met promotie-
uitzendingen, zodat de mensen weten over wat de legende gaat.»

Mietje Stroel is de vrouwelijke tegenhanger van het Brusselse Manneke Pis. Jaren geleden vond er in die sfeer al een huwelijk plaats
tussen de beeldjes. Het luisterspel vat de hoogtepunten uit het fictieve leven van het figuurtje samen. «Zowel fictie als non-fictie komen
in de reeks aan bod», zegt Robert Van De Voorde. Voor actualiteiten uit het Zelzaatse, zoals de nieuwe lift van het gemeentehuis, heb
ik altijd wel een plaatsje.»

Humoristische soap

Voormalig politiecommissaris Robert Van de Voorde is ongeveer een jaar op rust. «Ik bokste al genoeg afleveringen in elkaar tot
eind 2001. Elke uitzending duurt gemiddeld 15 à 20 minuten. Telkens er iets cruciaals te gebeuren staat, stoppen we en gaan we de
volgende week verder.»

Het wordt, met andere woorden, een echte soap. Maar dan wel een met humoristische inslag. Douaniers Mauriske Pletse en Carolus
Plietse ontlenen bijvoorbeeld hun familienaam aan het gedruppel van de regen.

Volgend jaar zal Zelzate helemaal niet meer naast Mietje Stroel kunnen kijken. De verspreiding van potloodtekeningen over de
afleveringen kan misschien een aanzet geven tot een Mietje Stroel-strip. Mogelijk giet Robert Van de Voorde de luisterspelen in
toneelvorm. Verder komen er nog een Stroel-bier, een Zelzaats volkslied over het leven van het figuurtje...

De komende weken volgen meer details over het grootse culturele spektakel dat Zelzate volgend jaar te wachten staat.
Zondagmorgen om 10 uur begint de aanloop met de eerste aflevering van de Legende van Mietje Stroel op de Zelzaatse Radio
Omroep op 160.2 FM. Heruitzendingen volgen op dinsdag om 12 uur en donderdag om 18 uur.
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