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Dierenleed bij paddentrek.
- De paddentrek is
alweer bijna voorbij, toch werden de mensen gisteren
opgeschrikt door het geschrei van een jonge vrouw die op
haar knieen aan de rand van de Brink zat. Het hoofd tussen
haar handen schuddend en jammerend. Al snel stroomde
een menigte aan en even later arriveerde brigadier
Beenhakker ter plaatse. De vrouw bleek niemand minder te
zijn dan Anneke Vogelaar! Brigadier Beenhakker maande
de mensen terug naar huis te gaan en liep samen met
Anneke Vogelaar naar de pastorie van dominee Boonzaaier
om haar gerust te stellen en te vragen wat er aan de hand
was.
(Van onze correspondent Ruud - uit het Instituut)

's Avonds echter, toen door vader Freek Vogelaar van
camping "De Laatste Eer" gesignaleerd was, dat Anneke
nog niet thuis was gekomen, eiste een toegestroomde
woedende menigte, onder het balkon van dominee
Boonzaaijer, een verklaring waarom hun lieve Anneke
Vogelaar nog niet was thuisgebracht door brigadier
Beenhakker. Uiteindelijk was de op dat moment op
koffiebezoek zijnde brigadier Beenhakker wel gedwongen
een verklaring af te geven aan de menigte.

Afbeelding van een pad (archief)

Vanuit de menigte ontsproot een luid
boe-geroep door de onduidelijke ambtelijke
taal van brigadier Beenhakker. Even was
onze diender duidelijk aangeslagen door de
commotie en trad terug achter de gordijnen.
Aangemoedigd door dominee Boonzaaijer
keerde hij even later toch weer terug op het
balkon en zette het betoog voort:

"Echter, Anneke Vogelaar, dierenliefhebster
bij uitstek, zat krap bij kas en moest de
venter laten voorbijgaan hetwelk haar zeer
aan het hart ging, denkende aan de arme
vertrapte padden welke zij zou aantreffen
aan het einde van de kerkdiensten op zondag,
op de Brink. Daarom besloot Anneke de zak
zelf te vervaardigen van een juten zak van
Sint Nicolaas welke de goedheiligman
Hieronder de officiële verklaring van een duidelijk
onlangs rond vijf december j.l. had
zenuwachtige brigadier vanaf het balkon:
achtergelaten. Ze had genoeg materiaal om
twee zakken te vervaardigen.Anneke zag
"Anneke Vogelaar kreeg onlangs bezoek van een venter. De echter een ding over het hoofd, ze moest
venter verkocht paddezakken om de padden op te vangen
zorgen dat de paddezakken van een vochtig
tijdens de huidige paddentrek, welke de, op zondag tijdens
en slijmerige binnenwand moesten worden
kerkuren immer druk belopen Brink, padden op zou
voorzien hetgeen ze vergat daar ze nog nooit
vangen teneinde deze dieren van een gewisse vertrap-dood
een paddenzak van binnen had betast.
te redden, door ze op te vangen in de ingegraven
Hierdoor verkleefden een aantal padden
paddenzakken, teneinde als de kerkdiensten teneinde waren tijdens de altijd stichtende preken van de
gekomen, de in de paddenzakken opgevangen padden, veilig diensten van dominee Boonzaaier met hun
aan de overkant van de Brink, grenzend aan de Dorpstraat, rug aan de ruwe binnenwand van de juten
onder de traditionele paddentrek begeleidingsmuziek,
paddenzak. Anneke ontdekte dit als eerste
verzorgd door harmonie 'Ons genoegen' op veilige manier
zelf en begon op de openbare weg te wenen
over te zetten, zodoende de padden in de gelegenheid te
om de verdroogde padden. Ik heb
stellen, hun, de door moeder natuur ingegeven
geconstateerd dat er drie padden waren
paddentrektocht te volbrengen via de weilanden van
achtergebleven in de droge zakken. De
boerderij Keuterleut, alwaar de padden hun
andere vijf hebben hun tocht vanmiddag
paddentrektocht rustig voort kunnen zetten, richting, daar voort kunnen zetten zoals u weet. Dokter
waar zij, de door moeder natuur ingegeven richting, voort
Visser onderzoekt momenteel de padden en
kunnen zetten teneinde de trek te beeindigen daar waar alle de paddenzakken op sporen van
padden tesamen komen en zij zo hun paddenbaltzdans
truffelschurft welke de padden
kunnen tentoon spreiden aan elkaar, en zodoende de
mogelijkerwijs hebben opgelopen tijdens hun
padden-paringsrituelen, middels door verrekijkers
lijden in de droge zak. Anneke Vogelaar moet
gadegeslagen nieuwsgierige stadse mensen tot een jaarlijks
een nacht in de cel op verdenking van
terugkerend paddenbaltsdansparingsritueel, tot een
dieremishandeling of onzorgvuldig handelen
hoogtepunt te doen laten toekijken en gadeslaan, door de
met dieren.'
mensen uit De Stad, welke dit jaarlijks terugkerend
evenement niet zonder dierlievende mensen zoals
Gerustgesteld door deze verklaring keerden
mejuffrouw Vogelaar, welke hun eigen steentje bijdragen
de mensen huiswaarts, en zo keerde de rust
door jaarlijks de door de venter aangeboden paddenzakken, na een wederom bewogendag terug in Ons
te bekostigen uit eigen zak, en daarmee moeder natuur een Dorp.
handje helpend, teneinde de padden hun paddentrek, te
laten volbrengen en op zo'n manier de padden populatie op
peil te houden."

(Lees verder pag. 1, kol. 2)

Het verschijnsel hield echter slechts korte
tijd aan en nadat de wind weer was gaan
liggen togen de meesten wederom richting
huis. Er hadden zich geen persoonlijke
ongelukken voorgedaan en de materiele
schade was beperkt gebleven.

Boom vangt Wind
Omwondenden van de
Brink werden afgelopen maandag, zo rond het tijdstip dat
de meesten aanstalten maakten om aan te schuiven voor het
avondmaal, opgeschrikt door een wel zeer vreemd
verschijnsel.
(Van onze correspondent Eric A. Oudijk) -

De boom die het pleintje reeds sinds jaar en dag siert begon
zich plotseling te roeren. Kort tevoren was er een windje
opgestoken, dat op mysterieuze wijze over Ons Dorp was
beginnen te waaien. Aanvankelijk leek het echter wel mee te
vallen. Slechts het bladerdak van de boom bewoog ritmisch
mee met de niet ongewone luchtverplaatsing, maar reeds
enige ogenblikken later begonnen de eerste bladeren los te
laten en over Ons Dorp uit te waaien.
Op het hoogtepunt van dit opvallende natuurverschijnsel
zwiepte de boom hevig heen-en-weer, hetgeen voor de
nodige consternatie zorgde. Het geratel van de bladeren
deed vele bezorgde omwonenden hun huis uit komen om
het verschijnsel van nabij te bezien

Over de oorzaak van het verschijnsel tast
men tot op heden nog volledig in het duister.
Raadslid Henk de Boer heeft inmiddels
verklaard dat een nog te benoemen
onderzoeks comite zal gaan onderzoeken of
het nodig is om een onderzoekscommissie in
het leven te roepen om het verschijnsel nader
te onderzoeken.
Een ding is echter wel duidelijk;
verschijnselen als deze hebben altijd een
oorzaak. Wat deze oorzaak ook moge zijn,
zegslieden die zeggen te beschikken over
betrouwbare informatie deelden mij mede
dat het laatste woord hierover nog niet is
gesproken en dat kosten nog moeite zullen
worden gespaard om de waarheid boven
tafel te krijgen.
Tot zoverre de berichtgeving - wij houden u
op de hoogte van eventuele verdere
ontwikkelingen.

Met spoed te koop gevraagd: (Bij
voorkeur verse) Guppekoppen of
Goudviskoppen voor exotisch recept.
Tel. 573.

A.s woensdag feestelijke
opening nieuwe rotonde
door raadslid de Boer.
Komt allen.

Openbare aankondiging:
Regionale Kampioenschappen
Biggenprikken i.v.m. varkenspest
voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Volgende week zaterdag open
kampioenschappen kippenneuken in
Cafe Mulder.
Toegang gratis. Live muziek.

Leest Weird Planet
Magazine! Nu geheel in
kleur.

Ga ook snelwandelen! Goed voor
uzelf en het milieu!.Info Tel 119.

Stem modern. Stem POD.
Te koop gevraagd: Linkerklomp, maat
44, liefst geel. tel. 472.
Het Tuinkabouter Bevrijdings Front
organiseert a.s. donderdag een lezing
door de deskundige K. Piggelmee in
het dorpshuis. Info tel. 377.

A.s. vrijdag Disco voor de
jeugd in de
recreatieruimte van
camping "De Laatste
Eer". Tel. 194.

Woningruil: aangeboden: Kleine
Woning aan de Dorpsstraat.
Gevraagd: Grote Woning aan de
Brink. Tel. 537
Te koop gevraagd:. Fiets. Moet
beslist in goede staat zijn. Rode of
groene kleur geen bezwaar.
Tel. 141. Vragen naar Gijs.

Te koop aangeb. imitatie
paddenzakken nog slechts
2 stuks over. Mooi voor
aan de wand.
Tel. 141. Vragen naar
Gijs.

Ketellapper Electro biedt aan:
"Stair Master". 's werelds beste
fitness-apparaat! Ideaal tegen
rheuma en "natte benen".
Met gratis instructievideo.
Lichte schitzofreen zoekt leuke
tweeling voor gezellig avondje
uit.
tel. 555. Vraag naar Joop & Dirk.
Te koop aangeb.: Fiets. Zwart,
Licht beschadigd. fl. 10,- Tel.
141. Vragen naar Gijs.
Dinsdags van 14.00 tot 15.00
Happy Hour bij Cafe Mulder.
Drankjes en apenootjes half geld.

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 geplaast.
Contactadvertenties en andere
ongewenste intimiteiten kunnen
op principiele gronden worden geweigerd.
Ditzelfde geldt voor (te) Grote Boodschappen.

- Politieke aardverschuiving eist
meerdere slachtoffers.
- Uitslag prijsvraag.
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