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Vechtpartij
gesmoord in kiem.
(Van onze correspondent Johannes) - Afgelopen
zaterdag was het weer een gezellige boel in Cafe
Mulder bij de regionale kampioenschappen
ganzetrekken. Aangezien Fanfareorkest "Tot Den
Dood Ons Scheidt" de muziek verzorgde was het
evenement verplaatst van het plantsoentje naast het
dorpshuis naar Cafe Mulder op de Brink. Het
sportmateriaal, alsmede de nodige hapjes werden
geheel belangeloos beschikbaar gesteld door Slagerij
Kok, de slagerij waar het een onsje meer mag zijn.
De plaatselijke kampioen van vorig jaar, Gerrit
Tuinman, moest het opnemen tegen een dozijn
goedgetrainde tegenstanders en het werd een
spannende wedstrijd. Ook dominee Boonzaaijer
deed een greep naar de felbegeerde Gouden Gans,
maar hij moest de wedstrijd helaas halverwege
opgeven wegens een hardnekkige polsblessure. Henk
de Boer was nog niet helemaal bekomen van de
varkenspest; ook hij trok zich voortijdig terug.
(Lees verder pag. 1, kol. 2)

In de finale stonden uiteindelijk Gerrit
Tuinman, Kees Kok en Hendrik Huisman
(schuin) tegenover elkaar. Hoewel
sommige ganzen flink misbaar maakten wist
Fanfareorkest "Tot Den Dood Ons Scheidt" het
rumoer met succes te overstemmen. Na een
spannende eindstrijd wist Hendrik Huisman
dankzij een revolutionaire tweehandige techniek
de zege naar zich toe te trekken.
Hij kwalificeerde zichzelf daarmee automatisch
voor deelname aan de jaarlijkse ganzentrek.
Gevraagd naar het geheim van zijn succes
antwoordde Hendrik: "De handen invetten met
een mengsel van reuzel en krijt, zodat de gans
soepel gehanteerd kan worden, maar men toch de
greep op het dier niet verliest".
Gerrit Tuinman verbaasde na afloop van de
prijsuitreiking alle aanwezigen met het
schokkende bericht dat hij zich definief zal
terugtrekken uit de ganzensport. De voormalig
kampioen verklaarde desgevraagd: "Het is van
kindsbeen af mijn grote droom geweest ooit eens
een olympische medaille te winnen. We hebben er
alles aan gedaan, maar ondanks een grote
publiciteitscampagne en brandbrieven naar het
Internationaal Olympisch Comite is het
ganzetrekken nog steeds geen officiele olympische
sport. Op deze manier is er voor een topsporter
natuurlijk weinig eer meer aan te behalen. Ik heb
daarom besloten me volledig aan mijn andere
grote passie, het snelwandelen, te wijden. Dat is
gelukkig een serieuze Olympische sport"
Ondanks dit droeve bericht zat de sfeer er aan het
einde van de avond goed in. Er ontspon zich zelfs
een levendig gesprek tussen Hendrik H. en Gerrit
T. over de stelling van laatstgenoemde (welke
volgens geruchten in kennelijke staat verkeerde),
dat snelwandelen beter voor het milieu zou zijn
dan hardlopen. Toen het gesprek zich ontwikkelde
tot een verhitte discussie besloten de heren deze
buiten voort te zetten. Even leek de avond alsnog
in mineur te eindigen.
Toen H. en T. weer binnen kwamen bleek het
misverstand gelukkig reeds in een goed gesprek te
zijn opgelost.
Wel was H., naar hij later verklaarde, tijdens het
gesprek diverse malen per ongeluk tegen een
lantarenpaal opgelopen, hetgeen de vele
schrammen en kneuzingen aan gelaat en diverse
ledematen verklaarde.

(Advertentie)

Vrouw bevalt goed.
(Van onze correspondent Johannes) - Dokter Visser maakte
afgelopen zaterdag een van de zwaartse bevallingen uit
zijn loopbaan mee. Mejuffrouw Aagje Boonzaaijer, de
(ongehuwde) dochter van Dominee Boonzaaijer, schonk
op deze ochtend het leven aan een gezonde zesling. Terwijl
dit feit op zichzelf reeds opmerkelijk is te noemen (slechts
enkele malen eerder werd in de wereldgeschiedenis een
gezonde zesling geboren) is het volstrekt unieke van deze
geboorte dat het hier gaat om een zogenaamde "siamese
zesling".
De zesling - allen jongetjes - is, afgezien van het feit dat de
lichaampjes gedeeltelijk met elkaar verbonden zijn,
kerngezond. De wijze waarop de baby's aan elkaar vast
zitten is echter vrij opmerkelijk. (op nevenstaand schema
is aangegeven hoe de jongetjes met elkaar in verbinding
staan.) Ook de trotse moeder maakt het, behalve enige
uitputtingsverschijnselen, uitstekend. Gevraagd om een
reactie antwoordde de van trots glunderende grootvader:
"Ik had nooit gedacht dat ik nog eens een kleinkind zou
krijgen dat het horen, zien en zwijgen-gebaar in een keer
kan maken".
Geruchten als zou de zesling het gevolg zijn van een
kortstondige affaire die de (ongehuwde) Aagje zou hebben
gehad met een acrobaat van Het Circus dat ons dorp zo'n
driekwart jaar geleden bezocht moeten vooralsnog als
ongegrond van de hand worden gewezen.

Met spoed te koop gevraagd:
Wiegen, commodes,
trappelzakken en andere
baby-toebehoren.
Tel. 666, vragen naar Aagje.
Volgende week maandag
regionale kampioenschappen
punniken in Cafe Mulder.
Toegang gratis. Live muziek.
A.s. zat. grote show met
Martin Brozius in het
dorpshuis. Voor kinderen en
bejaarden.
Aan komen lopen: Harig
poesje. Leuk diertje, maar
heeft vreemde agressieve
buien. tel. 472.

(Een schematische afbeelding van de wijze
waarop de baby's met elkaar zijn verbonden.)

A.s woensdag in het
Openbare aankondiging: A.s. zondag
dorpshuis: Inspraakavond over van 12.00 tot ca. 12.05: jaarlijks
bloemencorso. Route: van de Brink
locatie nieuwe brievenbus.
naar de Dorpsstraat (en terug).
Leest Weird Planet Magazine!
Fanfareorkest tot Den Dood Ons
Nu geheel in kleur.
Scheidt zoekt bassist. Tel. 376
Aanbieding bij Slagerij Kok:
Ganzeleverpastij van
Kledingmagazijn Huisman biedt aan:
zelfgetrokken ganzen. Nu ook 20 dozen prima paarse babypyama's
telefonisch bestellen via tel.
met paarse stippen. Tegen elk redelijk
595.
bod. Tel. 851.
T. k. aang.: 1 mud pruimtabak.
nauwelijks gebruikt. telef.
132.

Te koop gevraagd:. Fiets. Moet
beslist in goede staat zijn. Rode of
groene kleur geen bezwaar.
Tel. 141. Vragen naar Gijs.

Heeft iemand mischien mijn
poeziealbum gevonden? tel.
194.

Ketellapper Electro biedt aan:
"Blue Blockers", 's werelds beste
zonnebril, ideaal voor de vakantie.
Met gratis instructievideo.
Carnavalsvereniging De Elf
Vrienden zoekt nieuwe leden.
Lichte handicap geen bezwaar.
Telefoon 354.
Te koop aangeb.: Fiets. Zwart,
Licht beschadigd. fl. 20,- Tel. 141.
Vragen naar Gijs.
Vanaf heden voorverkoop kaarten
voor spectaculaire "Lach Spektakel
Show" van Bassie & Adriaan bij
sigarenmagazijn Timmerman.

U kunt gratis een Kleine Boodschap achterlaten.
De kleine boodschap zal na beoordeling door de
redactie al dan niet in de volgende uitgave van
PLAATSELIJK NIEUWS worden geplaatst.
Contactadvertenties en andere ongewenste
intimiteiten kunnen op principiele
gronden worden geweigerd.
Ditzelfde geldt voor (te) Grote Boodschappen.

.

(Advertentie)

Vorige editie

- Nageboorte wegens ruzie
opgenomen in ziekenhuis.
- Man breekt klomp
- Jongetje gooit glazen in.
(Deze tweede editie van Plaatselijk Nieuws (uit Ons Dorp)
verscheen in de 4e uitgave van Weird Planet Magazine)
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Volgende Editie

