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Fiets wellicht gestolen Aangezien de heer Beenhakker werkzaam is bij de plaatselijke

politie en op loopafstand van de snackbar woont slaagde hij er
(Van onze correspondent Johannes) - Onze
in zichzelf binnen enkele minuten te alarmeren.
Dorpsgenoot J. Beenhakker wachtte afgelopen Het inderhaast onder omwonenden van de rotonde uitgevoerde
zaterdag na het gebruiken van de
buurtonderzoek leverde helaas geen resultaat op. Vreemd
middagmaaltijd iets na drie uur in Snackbar
genoeg werd op de plaats van het vermoedelijke delict wel een
"De Lamme Huig" een wel bijzonder
andere fiets aangetroffen. Het ging hier om een zwart, zwaar
onaangename verrassing. De rode sportfiets
beschadigd exemplaar. Of een en ander verband houdt met de
waarvan B. nog maar kort tevoren de zo trotse verdwijning van de fiets van de heer Beenhakker is op dit
eigenaar was geweest en die hij zorgeloos
moment nog niet bekend.
bezijden de onlangs aangelegde rotonde had
gestald, was spoorloos verdwenen.
Het onderzoek van de plaatselijke politie is nog in volle gang,
.
zodat brigadier Beenhakker uw verslaggever op dit moment
nog geen details kon verstrekken. Wel deelde de heer
Beenhakker ons desgevraagd mee dat hij zich ernstig zorgen
maakt over de verruwing van onze maatschappij. Terwijl de
misdaad in Ons Dorp tot voor kort was beperkt tot een
incidenteel geval van openbare dronkenschap neemt het aantal
zwaardere vergrijpen als diefstal en vandalisme gedurende de
laatste maanden sterk toe. Wij houden u op de hoogte van
verdere ontwikkelingen.
-

Afbeelding van een sportfiets (Archief)

(Ingezonden mededelingen)

Blinde Vink op miraculeuze
wijze ontsnapt
-

- Groot was de teleurstelling van Onze Dorpsgenoot
Kees Krotenkoker toen zondagavond bleek dat de door hem kort geleden
aangeschafte (en bijzonder zeldzame) Blinde Vink uit haar kooi was verdwenen.
Hoe het dier heeft weten te ontsnappen is voor iedereen nog een raadsel. Aangezien
het bij het dier geleverde blindenstokje zich nog in de kooi bevond rees bij Kees na
enige tijd het vermoeden dat de dierenhandelaar G.T. hem in plaats van een Blinde
Vink in werkelijkheid een minder zeldzaam lid van de vinkenfamilie; de
Nachtblinde Vink, zou kunnen hebben geleverd.
(Van onze correspondent Johannes)

Nadat Kees zich maandagochtend in opgewonden toestand naar de dierenwinkel
had begeven wist de dierenhandelaar hem er gelukkig van te overtuigen dat dit niet
het geval was. Kees was zichtbaar diep bedroefd door het verlies van zijn
gevederde vriend. Om de treurige Kees weer wat op te fleuren bood de
dierenhandelaar hem tegen een aantrekkelijke korting een vervangend exemplaar
uit zijn persoonlijke verzameling exotische vogels aan. Even later keerde Kees
tevreden huiswaarts, dolblij met de Schijndode Mus die hij had uitgezocht.

Mededeling van de
Dorpsraad
Vanaf heden is het
misbruik van drank,
vrouwen en andere
genotsmiddelen op de
openbare weg ten
strengste verboden.

DEV wordt DTV
-

- De serene rust op De
Brink werd zaterdagmiddag rond een uur of vier wreed
verstoord door een luid gekrakeel. Het gekrakeel bleek
te worden veroorzaakt door een aantal leden van
voetbalvereniging DEV (De Elf Vrienden) die hun
nieuwe keeper, Gijs Kolenbrander, enthousiast in hun
midden verwelkomden.
Gijs was enkele minuten daarvoor tijdens een
clubvergadering in Cafe Mulder officieel toegelaten als
volwaardig lid van DEV.
In dezelfde vergadering werd de vorige keeper, de 81jarige Hennie Beenhakker, gekozen als de nieuwe
trainer van het team. Ook werd besloten de naam van
het team te wijzigen in DTV (De Twaalf Vrienden).
De sponsor van het team, de heer Kleijer van Kleijer
Begrafenisverzorging, toonde zich in een gulle bui
bereid op te draaien voor de kosten van het drukken
van nieuwe shirtjes. Het motto van de club, 'Wij laten
ons niet kisten' wordt met ingang van het komende
seizoen gewijzigd in: 'Wij laten ons graag kisten door
Kleijer Uitvaartverzorging'.
(Van onze correspondent Johannes)

Gerrit Tuinman
(van Dierenmagazijn Tuinman)

In deze aflevering van "In Het Zonnetje" begroeten we Gerrit
Tuinman van Dierenmagazijn Tuinman. De 46-jarige dierenhandelaar
is vooral bekend als voormalig kampioen ganzentrekken, maar heeft
de laatste tijd ook naam en faam gemaakt in het snelwandelcircuit.
Daarnaast is Gerrit een fanatiek sportvisser, en mag hij graag naar
voetbal kijken.
"Ja, Topsport is mijn lust en mijn leven", antwoordt Gerrit
desgevraagd, "Nou ja, samen met beesten en dieren dan. Mijn schaap
Klara is eigenlijk gewoon een mens in schaapskleren, en ook aan mijn
kippen beleef ik veel plezier."
Gevraagd naar het tragische verlies van zijn ganzentrektitel enige tijd
geleden deelt Gerrit ons vertrouwelijk mee dat hij het ganzentrekken
eerlijk gezegd al een tijdje niet meer zo zag zitten. "Ach, Ik heb in die
sport zo'n beetje alles bereikt wat er te bereiken valt. Ik heb me nu op
het snelwandelen gestort. En als het sportvissen binnenkort een
olympische sport wordt ga ik natuurlijk proberen om in de nationale
selectie terecht te komen.
Als hij zich niet bezig houdt met topsport is Gerrit vaak te vinden aan
de stamtafel van De Elf Vrienden in Cafe Mulder, alwaar hij alweer
enige tijd de voorzittershamer van de carnavalsafdeling met groot
enthousiasme hanteert.

Jongetje plaagt
jongetje
-

Voorbijgangers waren woensdagochtend
getuige van een wel bijzonder onsmakelijk
voorval dat zich afspeelde iets na elven op het
speelplein bij Het Oude Schooltje. De 7-jarige
Jantje Smid uit deze plaats werd door de
voorbijgangers betrapt toen hij de evenoude
Brammetje Cohen, het zoontje van de sinds
kort in Ons Dorp woonachtige bankier M.
Cohen, tegen de linkerknie schopte.
(Van onze correspondent Eric A. Oudijk)

Gelukkig genoeg konden de voorbijgangers
tijdig genoeg tussenbeide komen om een
verdere escalatie van geweld te voorkomen.
Terwijl de tegenstribbelende jonge delinquent
aan het inderhaast toegesnelde schoolhoofd
werd overgedragen, wist hij zich toch nog om
te draaien om de arme Brammetje met een van
woede vertrokken gezicht toe te roepen:
"Rotjoch!, Vervelend rotjoch!".
Terwijl de bezorgde voorbijgangers zich
ontfermden over de fysiek en verbaal
mishandelde Brammetje sprak het
schoolhoofd, meester Meester, een hartig
woordje met het op heterdaad betrapte
criminele knaapje, waarna hij hem huiswaarts
zond met een briefje voor zijn ouders.

De reactie van de vader van Jantje, POD lijsttrekker
Wim Schoenmaker: "De vechtpartij ontstond blijkbaar toen
Jantje Brammetje betrapte bij het leksteken van beide banden
van de nieuwe fiets van Jantje.
Jantje had zich vanzelfsprekend moeten realiseren dat dit
gedrag een uiting was van de etnische socio-antropologische
vervreemding die wel vaker voorkomt bij jonge allochtonen
van vreemde komaf die plotseling worden overgeplaatst naar
een nieuwe omgeving. In plaats van begrip te tonen voor de
psychische problemen van Brammetje zocht Jantje zijn
toevlucht tot geweld. Vanzelfsprekend een kwalijke zaak. Ik
heb dan ook een afspraak gemaakt met een bekende
kinderpsycholoog in De Stad om deze racistische ideeen van
Jantje in de kiem te smoren."

Naderhand door uw correspondent gevraagd
om commentaar verklaarde het schoolhoofd:
"Het is droevig te moeten constateren dat het
rechts-extremistisch geweld na De Stad nu ook
in Ons Dorp de kop opsteekt. Het ergste is
echter nog dat Jantje domweg ontkende dat
zijn agressie ten opzichte van de allochtone
Brammetje een uiting van latent dan wel
manifest racisme was..."
(Lees verder pag. 1, kol. 2)

A.s. zaterdag in Ons Dorpshuis
een inspraakavond over de
locatie voor een rondhangplek
voor de jeugd. Geen toegang
voor jongeren.
Dierenmagazijn Tuinman biedt
aan: Genetisch gemanipuleerde
pantoffeldiertjes in de maten 36
t/m 44. Gezellig huisdier en
behaaglijk schoeisel in een. Tel.
119.
Te koop: Fraaie kijkdoos. (Nog
nooit ingekeken.) Tel. 354.
Leer nu ook huigelen (jodelen
met gebruikmaking van uw huig)
van regionaal huigelkampioen
Job Koster. Inl. tel. 496.

Voorkomt ongelukken!
Leest De Gebruiksaanwijzing!
A.s. woe-middag: Gratis
bekken trekken op de Brink.
Onschuldig volksvermaak voor
jong en oud.
De plaatselijke AgriRockgroep "Veel Geschreeuw
Maar Weinig Wol" verzorgt
vrijdagavond een voorstelling
in het dorpshuis.
Entree fl. 0,35. Komt allen!.
Alleenstaande doch viriele
jongeheer van middelbare
leeftijd zoekt partner om te
ruilen i.v.m. partnerruil.
Onaangenaam uiterlijk geen
bezwaar. Tel. 845.

Volgende week
donderdag op de
zonneweide van Camping
"De Laatste Eer"
regionale wedstrijd
polsstok-naaktschaken.
Nieuw bij snackbar "De
Lamme Huig":
Ambachtelijk
vervaardigde
varkenscroquetten. Proeft
hen!
Te koop gevraagd:
Stoelen en/of banken.
Moeten geschikt zijn om
zaken onder te stoppen.
Tevens gezocht: Mantel
der Liefde.
Bel Wim Schoenmaker.

Ketellapper Electro biedt aan:
Zakmessen uit Zwitserland. Handig om
voor op zak te hebben en allerlei andere
zaken. Brink 13.
Te koop bij boerderij Keuterleut:
Duivenmelk. Gezond voor mens en dier.
Alle duiven worden met de grootst
mogelijkze zorgvuldigheid gemolken. U
kunt de duiven en de melk gratis
proberen.
Leest Weird Planet Magazine!
Nu geheel gratis en in kleur.
Kledingmagazijn Huisman biedt aan
wegens overcompleet: Grote partij
knaapjes. Tel. 851

Dierenmagazijn Tuinman
biedt aan: Papa- en
Mamagaaien (om mee te
fokken). Tel. 119.

Vorige editie

(Deze achtste editie van Plaatselijk Nieuws (uit Ons Dorp)
verscheen in de 10e uitgave van Weird Planet Magazine)

Volgende Editie

