Jukebox • Sir Peter Blake & The Beatles
(Parlophone Records, 1967)

Recensie • Sportfondsenbad Oost (€4,20) • Niks mis met
het water en het bad zit tot de rand vol, echter de kluisjes
zitten niet bij de (toch al niet misselijke) prijs inbegrepen.

In Memoriam • Kroonworst

tranen. Lelijk, stil, klein, afgelegen, hun
perspectief was weggenomen. Ik dacht
Bijna zestig jaar lang was het de lelijk- aan een zaterdag in het begin van de
ste, stilste, kleinste, meest afgele- jaren negentig, die ene keer dat ik als
gen voetbalclub in het Nederlandse jeugdspeler in Veendam was om er te
betaalde voetbal. SC Veendam, geel voetballen. Het was waterkoud die
met zwart, wás de kelder van de eerste dag, met mist die overging in miezer.
divisie. Anno 2013 worden kelders Stadion de Langeleegte was gevuld met
uitgemest. En dus werd de Oost- tien kleumende ouders. Twee teams
Groningse voetbalclub april jongsleden speelden met dezelfde sponsornaam
met miljoenen tevergeefs geïnvesteerd op de borst: Kroonworst. Het werd 0-0.
gemeenschapsgeld dan eindelijk ten
grave gedragen. Romantici huilden dikke Sjoerd Litjens

Redactioneel • NON-ISSUE is vaak onderweg en komt graag
bij de mensen thuis. Maar soms is thuis niet alleen een
huis, het kan ook een tentoonstellingsplek zijn, een kroeg,
of een festival. Op de beste dagen zijn al deze zaken onder
één dak te vinden. In het kader van onze nieuwe rubriek
Koppige Kollektieven willen we u kennis laten maken
met de Paraplufabrieken in Nijmegen. Onlangs werd er
de expositie Van het straatje naar de muur geopend die
in de Plupub muzikaal ondersteund werd door de bluesrock van The Heat. Over headbangen gesproken, als je
momenteel door omstandigheden aan het nadenke
n
bent over een carrièreswitch komt daar binnenkort een
nieuwe optie bij. In navolging van o.a. de Rockacademie
en de Herman Brood Academie kan je ook kiezen voor
o
mscholing tot rockster in Eindhoven bij de Metal
Factory. Voor diegene die zich liever wil specialiseren in
het drinken van bier en heel hard ‘spelen!’ roepen naar de
bands die het gaat opleveren is voorlopig nog geen oplossing, zij zullen zichzelf moeten bedruipen.

TO RECORD
Sport • De wedstrijd was nauwelijks 10 kilometer oud toen
Jeroen Das, Baudouin Grignar en Roman Vanstaen aan de
haal gingen. In de finale ging het voor Vanstaen te snel.
Op het laatste klimmetje probeerde Grignar zijn metgezel
te verrassen, maar Das reageerde gevat, ging door en
behaalde met ruim verschil zijn tweede seizoenszege.
Wolf Aartsen • #3 (2013)

Koppige Kollektieven • Paraplufabrieken • van Oldenbarneveltstraat 63a, Nijmegen
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Cover • Thijs Ebbe Fokkens • Hole in One (2012) • Thijs Ebbe Fokkens is beeldend kunstenaar en is betrokken
bij kunstenaarsinitiatief Locatie Z • www.thijsfokkens.com • www.locatieZ.net • Foto: Johan Nieuwenhuize

NON-ISSUE verschijnt onregelmatig • Abonneer je
op onze gratis mailinglijst via www.non-issue.org
Redactie: Maurice Bogaert & Bram Nijssen
Met dank aan: Wolf Aartsen • Thijs Ebbe
Fokkens • Paraplu
f abrieken / Eefje Derix
Sjoerd Litjens • Ontwerp: Kommerz • 13-05-2013
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