6

Goedheiligman vermist
-

- Het traditionele kinderfestijn dat
ieder jaar weer zo vele Dorpskinderen met blijdschap vervult
ontaardde dit jaar in een enorme teleurstelling. Afgelopen
zaterdag om 3 uur 'smiddags hadden tientallen kinderen de
bijtende kou getrotseerd en zich verzameld op de Brink om
getuige te zijn van de binnenkomst van Sint Nicolaas in Ons
Dorp. Naarmate de middag vorderde en de goedheiligman al
langer en langer op zich liet wachten verstomde het
opgewonden geroezemoes van de kinderschaar en werd de
sprankelende glans van verwachting in de kinderoogjes
langzaam maar zeker vervangen door kleumende twijfel.
(Van onze correspondent Johannes)

- Vooralsnog is onduidelijk waarom
de goedheiligman, die Ons Dorp in het
verleden toch zo trouw bezocht heeft, ditmaal
verstek heeft laten gaan. De redactie van
Plaatselijk Nieuws heeft inmiddels een brief
naar de Spaanse ambassade gestuurd waarin
om opheldering wordt gevraagd.
(Vervolg)

Wij houden u op de hoogte van eventuele
verdere ontwikkelingen.

Toen het tegen half zeven flink begon te sneeuwen, en er nog
geen enkel levensteken van de bejaarde en bebaarde
kindervriend was vernomen stelde dominee Boonzaaijer voor
om de inmiddels sterk onderkoelde kinderen in Ons Dorpshuis
op te vangen met een flinke neut. Hierdoor kikkerden de
kinderen gelukkig alweer snel op en werd het toch nog een
gezellige boel.
(Lees verder pag. 1, kol. 2)
Deze keer besteden we in "In Het Zonnetje" aandacht aan Bep Bakker van Bakker
Fietsen. Op nevenstaande foto ziet u Bep Bakker van Bakker Fietsen fietsen tijdens
de uitoefening van zijn grootste hobby: fietsen. Achter Bep ziet u nog net zijn
echtgenote, Bep Bakker-Dekker, die de liefde (voor de fietssport) met hem deelt.
Bep Bakker heeft zijn enthousiasme voor tweewielers niet van een vreemde.
Integendeel; de historie van de familie Bakker is doorspaakt met fietsen.
Bep's Achter-bet-overgrootvader, Bert Bakker, begon al in 1828 in Ons Dorp een
fietsenmakerij. Bert Bakker schreef enkele jaren later fietsgeschiedenis door de
uitvinding van de naar hem genoemde "bakfiets". Zijn zoon, Bart Bakker, deed in
1889 een duit in het zakje door de uitvinding van de "bakkersfiets".
Deze fiets werd indertijd al snel een groot succes omdat deze, in tegenstelling tot
de andere in die tijd leverbare modellen, al zingend bereden kon worden. Bart
Bakker verzuimde helaas zijn model te patenteren, zodat een concurrent uit De
Stad al snel de prille markt domineerde met een gekopieerd, maar veel goedkoper
model, de slagersfiets. Bart Bakker stierf bankroet en eenzaam aan ontstoken
stembanden.

(Bep Bakker & Bep BakkerDekker)

Vandaag de dag zet Bep Bakker de illustere familietraditie voort door voortdurend
te streven naar innovaties en verbeteringen op fietsgebied. Zijn opblaasbare
snelheidsbegrenzer en automatische fietsversnelling hebben het produktiestadium
nooit bereikt, maar Bep heeft hoge verwachtingen van zijn nieuwste uitvinding; de
LULM - een combinatie van lunchtrommel en fietshelm (zie foto).

De verdachte was gewapend met een roe en was
in het bezit van een grote zak met buit van
eerdere inbraken. Hij lijkt de Nederlandse taal
Bejaarde lost reeks inbraken op
niet machtig te zijn, en heeft waarschijnlijk niet
alleen gewerkt. De politie is dan ook op zoek naar
(Van onze correspondent Johannes) - Onze 78-jarige Dorpsgenoot
Huib Olieslager werd afgelopen zaterdag iets voor drie uur in een nog onbekend persoon die zich ten tijde van
zijn middagslaap gestoord door een merkwaardig gestommel het delict op verdachte wijze in de omgeving van
op zijn dak. De krasse grijsaard aarzelde niet lang, en ging op het pand heeft opgehouden. Het signalement
onderzoek uit. Zodra hij ontdekte dat een kleurling zich via de luidt: rode jurk, rode puntmuts, kapoentje en
(waarschijnlijk valse) witte baard.
schoorsteen toegang tot het pand probeerden te verschaffen
lostte Huib een twaalftal waarschuwingsschoten met zijn
Brigadier Beenhakker is ervan overtuigd dat er
dubbelloops jachtgeweer. De telefonisch gewaarschuwde
brigadier Beenhakker kon de buiten gevecht gestelde inbreker verband bestaat met een reeks mysterieuze
pogingen tot inbraak rond kerstmis vorig jaar
even later in de boeien slaan.
waarbij naar verluid ook iemand in een rood
kostuum en puntmuts was betrokken. De dader
De arrestant was geen bekende van de plaatselijke poltie, en
werd in het proces verbaal beschreven als "een allochtoon die wist toen per arreslee te ontkomen. Of het dode
paard dat later op het dak van de woning van de
er als een zigeuner bijliep".
heer Olieslager werd aangetroffen ook iets met de
zaak te maken heeft is vooralsnog onduidelijk.

Officieel bericht
van de Dorpsraad
In verband met de aanleg van de nieuwe rotonde
is de verkeerssituatie in Ons Dorp ingrijpend
gewijzigd.Teneinde ongevallen en verdwalingen
te voorkomen is bij deze uitgave van Plaatselijk
Nieuws dan ook geheel kosteloos een
Plattegrond van Ons Dorp gevoegd. Een brailleuitvoering komt binnenkort beschikbaar.

Job Koster houdt uw
boeken tegen geringe
vergoeding. Tel. 496.
Nieuw bij Bakker Fietsen:
de LULM. Veilig en met
volle maag op weg. Tel
225.
Ganzentrekkers opgelet!
Slagerij Kok levert weer
het ouderwetse ganzenvet.
Voor optimale
trekbaarheid van de gans.
Kan tevens worden
gebruikt tegen aambeien
en verkoudheid.
Er is weer Keuterpap!
Gezond als starter van den
dag. Uw maag vaart er
wel bij. Inlichtingen:
Boerderij Keuterleut,
vraag naar Harm.

Wijmpje Kuiper
organiseert een
macrobiotische
schildercursus voor
vrouwen. Tuinbroek
optioneel, niet
verplicht. Tel. 262.

Te koop gevraagd: 2
of meer
snelwandelschoenen.
Eventueel ruilen tegen
loop- of
hardloopschoenen.
Tel. 119.

Dierenmagazijn
Tuinman heeft nu ook
exotische vogels.
Onder meer een
wurgvogel (Beo
Constrictor), diverse
walgvogels en de
zeldzame Blinde Vink.
Tel 119.

A.s. zaterdagavond in
het dorpshuis: "Het
liefdesleven der
knaagdieren", een
interessante en
leerzame
diavoorstelling door
dokter D. Visser. Info
tel. 611.

Volgende week
vrijdagavond, van half
acht tot half negen in
het dorpshuis: Start
spectaculaire 64 delige
cursus
'Horlepijpdansen'.
Komt allen! Tel. 233.

Leest Weird Planet
Magazine!
Nu geheel gratis en in
kleur.

Te koop:
paddenzakken. Tel.
141.

Ketellapper Electro
biedt aan:
volautomatische
sokophouders.
3 voor de prijs van 2.
In luxe
geschenkverpakking.
Tel. 472.

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.
.
Rectificatie: In onze vorige uitgave beloofden
wij u een reportage getiteld "Dierenhandelaar
voelt zich aangetrokken tot schapen". Het
ging hier om een misdruk. De juiste titel luidt:
"Dierenhandelaar trekt zich het lot van
schapen aan". Bovendien zal het
desbetreffende artikel niet verschijnen.

Vorige editie

(Deze zesde editie van Plaatselijk Nieuws (uit Ons Dorp)
verscheen in de 8e uitgave van Weird Planet Magazine)

Volgende Editie

