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Man valt van fiets
Gisterenmorgen iets na
negenen was dhr. Smid van Bakkerij Smid getuige van
een verkeersongeval op de kruising van de Dorpsstraat
en het steegje naast de kerk. Dhr. Smid verklaarde
desgevraagd: "Gisterenmorgen opende ik de zaak zoals
altijd iets na negenen. Toen ik de deurbel controleerde
keek ik, zoals ik elke morgen doe wanneer ik de deurbel
controleer, even op de kerkklok. Ik weet het nog goed,
want de kerkklok wees, zoals elke ochtend rond die tijd,
tien over negen aan.
(Van onze correspondent Johannes)

Ik heb Gijs toen overeind geholpen en
hem weer op zijn fiets gezet, waarna Gijs
zijn tocht voortzette. Ik ben vervolgens
Terwijl ik naar de kerkklok keek zag ik in mijn
teruggekeerd naar mijn winkel waar ik, na Sofie
linkerooghoek een beweging in het steegje naast de kerk. Kolenbrander te hebben geholpen, een borrel
Uit de richting van de Brink kwam Gijs K. aangefietst.
tegen de schrik heb genomen.
Ik vond dit niet vreemd, omdat Gijs K. daar 's morgens
wel vaker fietst. Omdat ik er in eerste instantie niets
Tot zoverre de verklaring van de heer Smid van
vreemds aan vond wilde ik de winkel weer in te gaan,
Bakkerij Smid; de bakkerij waar ze zoete
waar Sofie Kolenbrander al stond te wachten om
broodjes bakken. Toen onze correspondent nog
geholpen te worden.
diezelfde avond bij de heer K. informeerde naar
Net toen ik de winkel wilde binnenlopen om Sofie te
de oorzaak van dit menselijke drama was deze
helpen hoorde ik een vreemd geluid achter me; alsof
helaas niet voor commentaar beschikbaar. Ook
iemand van een fiets viel.
Sophie Kolenbrander, de zus van Gijs K. en
getuige van het ongeval, bleek niet bereid verder
Toen ik me nieuwsgierig omdraaide zag ik Gijs K. naast licht op deze zaak te werpen.
zijn fiets - het was een zwarte fiets - op de grond liggen.
net voor de kruising van de dorpsstraat en het steegje
Brigadier Beenhakker van de plaatselijke politie
naast de kerk.
deelde ons desgevraagd mee: "De zaak wordt
Omdat ik Gijs K. even daarvoor nog op zijn fiets had
momenteel nog onderzocht. In het belang van het
zien fietsen ging ik ervan uit dat hij van zijn fiets moest onderzoek kan ik u op dit moment slechts zeggen
zijn gevallen. Ik liep daarom naar de plek des onheils,
dat er, voorzover bekend, bij het incident geen
die maar zo'n 40 meter van mijn winkel verwijderd was, medeweggebruikers betrokken zijn geraakt.
en vroeg aldaar aangekomen aan Gijs of hij soms van
Geruchten als zou de heer K. op het moment van
zijn fiets gevallen was. Gijs bevestigde dat dit inderdaad het ongeval in kennelijke staat hebben verkeerd
het geval was.
moeten vooralsnog als ongegrond van de hand
worden gewezen.
Tot zover de berichtgeving over de kwestie die
Ons Dorp gisteren zo in beroering bracht.
Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van
eventuele verdere ontwikkelingen.

(Lees verder pag. 1, kol. 2)

Jongetje (8) kijkt kat uit boom.
- Afgelopen zondagochtend werden de
omwonenden van het plantsoentje naast de kerk opgeschrikt door een
klaaglijk schreien. Dominee Boonzaaijer, gewekt door het geweeklaag,
ging in zijn bordeaux-rode ochtendjas op onderzoek uit en trof na enig
speurwerk in de kromme wilg op het plantsoentje een harig poesje aan.
Het arme beestje was waarschijnlijk de avond tevoren in de boom
geklommen, en durfde er vervolgens niet meer uit te komen. Dominee
Boonzaaijer aarzelde geen moment en klom, slechts gehuld in zijn
bordeaux-rode ochtendjas, in de boom.
Toen de goedheiligman het angstige diertje echter wilde pakken krabde
het hem en viel hij voor de verbaasde ogen van de inmiddels
toegestroomde omwonenden uit de boom. Gelukkig bleek Dominee
Boonzaaijer, buiten zijn gekrenkte trots, ongedeerd. Nadat hij de
omstanders op het hart had gedrukt "Probeer nooit een harig poesje te
aaien" keerde de dominee huiswaarts teneinde zijn preek voor te
bereiden.Geen van de aanwezigen voelde ervoor het lot van de
eerwaarde te delen, en de meesten keerden dan ook alweer snel
huiswaarts teneinde hun ontbijt voort te zetten. Aleen Jantje, het
achtjarige zoontje van de fietsenmaker, bleef bij de wilg achter. Toen
zijn moeder (Bep Bakker-Dekker van Bakker's Fietsen) hem na een
half uurtje kwam zoeken stond Jantje nog steeds bij de boom, maar het
harige poesje was verdwenen. De inderhaast opgetrommelde
omwonenden konden slechts concluderen dat Jantje de kat uit de boom
moest hebben gekeken. Hoewel de rest van de dag zonder verdere
incidenten verliep ontbreekt van de kat vooralsnog ieder spoor.
(Van onze correspondent Johannes)
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T.k. gevr.: Citroenen.
Groentenhandel De Boer,
Brink 8, Ons Dorp. telef.
212.
A.s. woensd. in het
dorpshuis gezellige
dansavond. Corr. kleding
verplicht. Geen tango en/of
salsa. Aanvang 19.00.
Te koop aangeb.: Fiets.
Licht beschadigd. fl. 25,Tel. 141.
Vragen naar Gijs.
Volgende week vrijdag
Braderie op de Brink. Komt
Allen!

Weggelopen: hondsdol poesje, harig type.
Leuk diertje, luistert naar de naam "Flipper".
tel. 194.

Met spoed gevr.:
Tuinkabouters (om mee te
fokken) tel. 573

Interessante diavoorselling over
moederkoeken door Dr. Visser. A.s. maandag
21.00. dorpshuis.

Carnavalsvereniging De Elf
Vrienden zoekt nieuwe
leden.
Telefoon 354.

In verband met mogelijke geluidsoverlast
wordt het kampioenschap ganzentrekken a.s.
zaterdag binnenshuis gehouden in Cafe
Mulder in plaats van op het plantsoentje naast
het dorpshuis.
Live muziek, Toegang gratis.

T. k. aang.: Knollen.
Groentenhandel De Boer,
Brink 8, Ons Dorp. telef.
212.
Te koop aang. Zo goed als
nieuwe uitgave van Het
Groot Dierenboek. Slechts
enkele hoofdstukken
ontbrekend. tel. 573

Voetbalvereniging De Elf
Vrienden zoekt tegenstanders.
Laag niveau geen bezwaar.
Telefoon 354.
Wie wil er met mij een
dieetclub beginnen? Tel. 141.
Vragen naar Sofie.
A.s. zat. Tupperwareparty in
het dorpshuis. Corr. kleding
verpl.
Te koop aangeboden: Grote
partij miswijn. Evt. ruil tegen
fiets of bankstel. Te bevragen
bij Dominee Boonzaaijer: Tel.
666.

- Vechtpartij gesmoord in kiem.
- Vrouw bevalt goed.
U kunt kosteloos een Kleine Boodschap achterlaten.
De kleine boodschap zal na beoordeling door
de redactie van Weird Planet Magazine al
dan niet in de volgende uitgave van
PNuOD worden geplaatst.
Contactadvertenties en andere
ongewenste intimiteiten kunnen op
principiele gronden worden geweigerd.
Ditzelfde geldt voor (te) Grote Boodschappen.
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(Deze eerste editie van Plaatselijk Nieuws (uit Ons Dorp)
verscheen in de 3e uitgave van Weird Planet Magazine)
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