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Man breekt klomp

Met hem aanschouwden de toegestroomde
menigte Ketellapper''s gebroken klomp. De
ONS DORP, vrijdag.
brokstukken van het schoeisel hield hij als stille
(Van onze correspondent E. A. Oudijk)
getuigen nog immer in zijn trillende handen. Even later
Vrijdagmiddag werd Ons Dorp opgeschrikt door een wel vertelde onze onfortuinlijke dorpsgenoot mij over de
zeer onheilspellend geluid. De meeste mensen waren nog toedracht van het wel zeer vreemde voorval.
aan het werk toen het gebeurde. Mensen die zich op het
bewuste ogenblik op de Brink bevonden omschreven het "Ik zat gewoon in mijn werkplaats de krant te lezen en
toen ik me verbaasde over het feit dat het team van
geluid als "onheilspellend", en toch vooral
voetbalvereniging DEV (De Elf Vrienden) vorige week
"angstwekkend". Toch kwamen de meeste van hen met
met 1-0 had gewonnen van W.V.M.P. (Wij Voetballen
de schrik vrij en werd nergens blijvende schade
Met Plezier) uit De Stad, ontstonden er plotsklaps
aangericht.
scheurtjes in mijn klomp. Ik had nog nooit zoiets
meegemaakt. Wat er daarna gebeurde laat zich wel
Toen deze gebeurtenis zich voordeed, tastten velen nog
in het duister omtrent de oorzaak. mensen waren van de raden."
Ketellapper heeft nog geprobeerd om de brokstukken
Dorpsstraat naar de Brink gestroomd om te zien wat er
van de gebroken klomp aan elkaar te lijmen, maar dit
was gebeurd. De waard van het cafe naast de kerk, de
bleek jammerlijk genoeg niet mogelijk.
heer Mulder, stond naar zijn zeggen reeds met de
telefoon in de aanslag om in geval van nood 06-11 te
bellen.
"Ach, er gebeuren wel ergere
Al spoedig, echter, ontstond er een opstoppinkje rond de dingen." sprak de zichtbaar
geschrokken smid met een van
werkplaats van hoefsmid Ab Ketellapper; de plek die
emotie overslaande stem. "Het
men als plaats des onheild had weten te traceren. Door
de openstaande deuren van Ketellapper's werkplaats kon had voor hetzelfde geld veel
erger kunnen aflopen. Ik had mij
duidelijk worden waargenomen wat er zich zoeven
immers ernstig kunnen bezeren
moest hebben afgespeeld. Het getergde gelaat van de
aan de rondvliegende splinters.
gerespecteerde middenstander sprak boekdelen.
De onfortuinlijke
Zo zie je maar: een ongeluk zit
heer Ketellapper
(zonder klomp)
nog altijd in een klein hoekje."
(Lees verder pag. 1, kol. 2)

Jongetje gooit
glazen in
ONS DORP, zondag.
(Van onze correspondent E. A. Oudijk)

Afgelopen zondag j.l. werden de
omwonenden van 't oude schooltje reeds
vroeg in de morgen uit hun slaap gehaald.
een hels kabaal van rinkelend glaswerk
dat aan diggelen werd gegooid
veroorzaakte een oorverdovend kabaal.
De geschrokken omwonenden gingen
snel een kijkje nemen bij de school en
zagen tot hun verbijstering dat maar liefst
3 grote ruiten aan dit ongeprovoceerde,
brute vandalisme ten prooi waren
gevallen.

"Het moest maar eens afgelopen zijn met die import uit De
Stad. Daar komt aleen maar gedonder van". Abraham "Bram" Polak,
het negenjarige zoontje van Mozes en Maria Polak, werd even later
stevig aan de tand gevoeld door brigadier Beenhakker van de
plaatselijke politie. Bram was namelijk de enige die voldeed aan het
opgegeven signalement: 1 meter 20, zwart pak, zwarte hoed, zwart
haar en lange tot zeer lange pijpekrullen en bakkenbaarden.

Op dat moment wist nog niemand wie dit
op zijn geweten had of waarom dit was
gebeurd. Toen uw correspondent echter
ter plaatse arriveerde werd hij direct
aangeklampt door Jan Slotenmaker, de
plaatselijke kruidenier, die beweerde alles
te hebben gezien vanuit het raam van zijn
slaapkamer;
"Ik zag dat joch van Polak hard
wegrennen," vertelde onze opgewonen
dorpsgenoot.

"Je weet het toch niet met die gasten. Het blijven tenslotte vreemden."
vertelde Beenhakker de samengestroomde menigte voor het gebouw
waarin de bank van de heer Polak gevestigd is. Toen de schijnbaar
spontaan aangewakkerde vlaag van volksoproer enigszins was
geluwd, keerden de meesten wederom huiswaarts. Het was inmiddels
al half acht geworden en de meesten haastten zich om nog op tijd in
gereedheid te zijn voor het eerste kerkbezoek van deze wederom zo
bewogen dag.

Hoewel hij star bleef ontkennen iets met het voorval van doen te
hebben gehad en zijn ouders volhielden dat Bram op het moment van
het voorval samen met de gehele familie Polak aan een kosher ontbijt
te hebben gezeten werd toch proces-verbaal opgemaakt.

(Lees verder pag. 2, kol. 2)

Kakelrode dierendoos met toebehoren
waaronder klemmen, borstel, poes en
spin, hoedje, rolpieper, boswippertje,
naalden en diskdrive. Nog in goede staat.
t.e.a.b. tel nr 555.

Leest Weird Planet
Magazine! Nu geheel in
kleur en voorzien van
diverse pikante
illustraties.

Aankondiging: Vanaf volgende
week donderdag cursus
zelfverdediging voor dyslexici in de
sportzaal van het dorpshuis.
Aanvang 19.00.

A.s. vrijdag in het dorpshuis: Discussieavond over locatie nieuwe brievenbus.

Te koop aangeboden:
Jonge Tuinkabouters.
Eventueel ruil tegen
Tuinlaaf of
dwergconifeer.Tel. 573

Carnavalsvereniging De Elf
Vrienden zoekt nieuwe leden. Tel.
354.

Ze zijn er weer: de bekende OnsDorper
Kerstbolussen. Vers gemaakt volgens
traditioneel recept door Bakkerij Smid,
Dorpsstraat 1.

Koopt al uw fietsen bij
Bakker Fietsen Uitvinder van de
bakkersfiets! Brink 12
Aanbieding bij Slagerij
Kok: Ganzeleverpastij
van zelfgetrokken
ganzen. Moet snel weg!

A.s. Dinsdag alg. ledenvergadering
Ruk- en Trekvereniging "Uit de
Losse Pols". telefoon 573.
Te koop aangeb.: Fiets. Licht
beschadigd. fl. 15,- Tel. 141.
Vragen naar Gijs.

RECTIFICATIE
In onze vorige uitgave
meldden wij u
abuisievelijk:"Nageboorte
wegens ruzie opgenomen
in ziekenhuis".
Het ging hier om een
misdruk, waarbij een deel
van de orginele tekst is
weggevallen. De juiste
tekst luidt:
"Siamese zesling direct na
geboorte wegens ruzie
opgenomen in ziekenhuis".
Bovendien zal het bewuste
artikel niet verschijnen.

Onze lezers kunnen geheel kosteloos
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.

Dierenleed bij paddentrek
Boom vangt wind.

Vorige editie

(Deze derde editie van Plaatselijk Nieuws (uit Ons Dorp)
verscheen in de 5e uitgave van Weird Planet Magazine)

Volgende Editie

