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Gratis Vuurwerkvoorstelling

Teneinde de voor de jaarwisseling zo kenmerkende
geluidseffecten van knallend vuurwerk zo
natuurgetrouw mogelijk na te bootsen heeft de
De inwoners van Ons Dorp knallen en sieren elk jaar
rond de jaarwisseling weer voor tientallen guldens aan organisatie Huib Olieslager van fanfare-orkest "Tot
vuurwerk de lucht in. Naast de schade die hiermee aan Den Dood Ons Scheidt" bereid gevonden de getoonde
beelden middels zijn aanstekelijke drumspel op te
het milieu wordt berokkend raken vele dorpskippen
door de geluidsoverlast van de leg en wordt de melk in luisteren. De organisatie hoopt dat door dit initiatief de
geluidsoverlast voor melk- en pluimvee tot een
de omgeving zuur. Om de schadelijke neveneffecten
minimum kan worden beperkt.
van het overmatig vuurwerkgebruik dit jaar tegen te
Aansluitend zal Mr. Meester een diavoorstelling
gaan zal op oudejaarsavond bij wijze van
vertonen vol kleurrijke beelden van een reis die hij
milieuvriendelijk alternatief om 21:00u in Ons
enige tijd geleden naar het waterrijke Giethoorn heeft
Dorpshuis een recreatieve vuurwerkvoorstelling
gemaakt, alwaar hij enige uitspanningen bezocht,
worden gehouden.
alsmede genoten heeft van de natuur.
Op het aanwezige projectiescherm zal een compilatie
Ter verhoging van uw kijk- en luistergenot zullen
worden getoond van de filmopnamen die door Mr.
priklimonade en warme hapjes worden geserveerd. Het
Andries Meester in voorgaande jaren met zijn
is niet toegestaan eigen vuurwerk mee te nemen en/of
elektrische filmcamera van het veelkleurige
zelf meegenomen voedingswaren te nuttigen.
schouwspel boven Ons Dorp zijn gemaakt.

Aanleg
natuurgebied
groot succes
-

De pracht der natuur in en om
Ons Dorp is onlangs nog
prachtiger geworden.
Afgelopen zaterdag werd met
een grootse manifestatie de
geslaagde aanleg van een
dorpsbos door de Vereniging
Vrienden Van Het Dorpsche
Landschap groots gevierd.
Het nieuwe dorpsbos is
aangelegd om het toerisme in
de regio te bevorderen. Het
fraaie natuurgebied is tot stand
gekomen met behulp van
subsidies, donaties en
anonieme giften. Plannen om
het bos- oppervlak volgend
jaar d.m.v. de planting van een
tweede boom te verdubbelen
liggen al klaar.

Mus valt van dak
-

- Naar eerst nu is gebleken is
vorige week in ons dorp een vogel gewond geraakt. Toen
voetgangers donderdagmiddag ter hoogte van de
Dorpsstraat 6a een bewegingsloos vogeltje op het trottoir
aantroffen wist men aanvankelijk niet wat te doen. Toen
men om het nekje echter een klein halsbandje ontdekte
besloot men bij de naastgelegen woning aan te bellen. De
bewoner, Kees Krotenkoker, bleek inderdaad de eigenaar
van het huisdier.
(Van onze correspondent Johannes)

Hij wist de geschrokken voorbijgangers snel gerust te
stellen. Het ging hier om een zogenaamde Schijndode
Mus die gevallen moest zijn nadat Kees hem enkele uren
geleden op de vensterbank van zijn dakraam in het
zonnetje had gezet. Het totaal ontbreken van levenstekens
schijnt normaal te zijn voor deze exotische vogel die Kees
onlangs bij Dierenmagazijn Tuinman wist te bemachtigen.

Nieuwe vinding
gelanceerd in Ons Dorp

Flosvla™ is lekker voedzaam dus geschikt als
ontbijt, in Flosvla™ zit fluor dus het beschermt ons
gebit maar het belangrijste ingrediënt is ons haar! Ja
(Van onze correspondent Ruud - uit het Instituut) - Dorpsgenoot mensen, onze haren verdwijnen in mijn harenvla, de
Teun Schipper (van Schipper Haarwerken) is trots op haren worden op lengte gebracht met een speciale
zijn uitvinding van een nieuw, gezond gerecht. Tandarts blender. Daarmee blijft mijn zaak schoon, en uw gebit
Kooiker van de reizende tandartsenpraktijk Kooiker is blijft stralen.
heel gelukkig met deze ontdekking en de directie van
de zuivelfabriek uit de Grote Stad, is bijzonder in zijn Het beste kan men Flosvla™ als ontbijt nemen. De
nopjes, boer Berkhouwer van boerderij Keuterleut
haren gaan tussen uw tanden zitten en veroorzaken een
investeert al in meer koeien.
slikreflex door de huig te beroeren. Om de slikreflex te
En wij, wij mogen de vruchten plukken van de vinding stoppen dient men met de vingers de haren tussen uw
van Teun Schipper.
tanden en kiezen te verwijderen en op zo'n manier flost
u uw eigen gebit terwijl u naar uw werk of de kerk
De vinding is revolutionair en toch verrassend simpel. gaat! Zo blijven we met zijn allen gezond want in
Ons haar knapt er van op en ons gebit vaart er wel bij. Flosvla™ zitten tevens alle vitaminen, mineralen,
Wat is er aan de hand? Teun Schipper vertelt: 'Twee
vezels, proteïnen, koolhydraten en eiwitten erin. Om
jaar geleden toen tandarts Kooiker weer eens
de Flosvla™ te introduceren, krijgt u bij tandarts
langskwam om praktijk te houden in de opkamer van
Kooiker, die deze week praktijk houdt in de opkamer
ons dorpshuis zag ik aan de man, de vermoeidheid in
van het dorpshuis een kortingscoupon. Met deze
zijn ogen van een leven lang werken. Een reizend
kortingscoupon krijgt u korting op het knip en
tandarts heeft het soms zwaar, zei hij tegen mij. Kijk
scheerwerk bij salon/barbierderij/kapper T. Schipper én
Teun, het trekken is en blijft nog altijd handwerk. En
korting op 2 liter Flosvla™!
het hoeft helemaal niet nodig te zijn dat ik veel moet
trekken bij de mensen. We zijn er nu wel eindelijk
allemaal van doordrongen dat de tandenborstel
preventief werkt maar het gebruik van de flosdraad met
fluor werkt nog veel preventiever. Maar wie gebruikt
nou flosdraad? Dat zijn slechts diegenen, die nog
steeds een gaaf gebit hebben. Flossen is nodig maar het
dringt gewoon niet tot de mensen door.'
'Dat zette mij aan het denken waarom de mensen niet
flossen en het antwoord is volgens mij gewoon dat het
een tijdrovend karweitje is. Toen kwam ik op het idee
van mijn gerecht. Ik heb er de volle twee jaar aan
gewerkt om mijn gerecht te verfijnen en ben toen naar
tandarts Kooiker gegaan en naar de zuivelfabriek uit de
Grote Stad. En nu ben ik trots in Ons Dorp te mogen
presenteren 'Flosvla™'!
(Lees verder pag. 1, kol. 2)

De Familie Kleijer

Rectificatie
In deze uitgave verscheen een advertentie
voor Fanfareorkest 'Tot Den Dood Ons
Scheidt'. Merkwaardig genoeg werd de
naam van het orkest op amusante wijze
verbasterd.
Of het hier ging om een drukfout of om
een fout van de drukker valt helaas niet
meer met zekerheid te achterhalen.
.

Ditmaal begroeten we in 'In Het Zonnetje' de Familie Kleijer.
Gezinshoofd Geert Kleijer (van Kleijer Uitvaarten) verdient
(evenals zijn vader en grootvader voor hem) al jaren zijn dagelijks
brood met de dood van anderen, en het is de bedoeling dat zoon
Klaas-Jan het familiebedrijf in de toekomst zal voortzetten. Ook de
vrouw des huizes (Geertje Kleijer-Kleijer, hier in het midden van
de foto) levert een onmisbare bijdrage aan het familiebedrijf aan de
Dorpsstraat - met name in de vorm van de heerlijke cake uit eigen
oven waar het bedrijf bekend om staat.
Geert Kleijer vertelt ons desgevraagd enthousiast over de
ambitieuze plannen die het familiebedrijf, na een aantal moeilijke
jaren, nieuw leven moeten inblazen: "Vroeger konden we met z'n
allen rondkomen van twee of drie sterfgevallen per jaar. Nu met
onze jongen in de zaak en zo is dat echt onvoldoende. Bovendien
gaan tegenwoordig steeds minder mensen dood, waardoor de
concurrentie is gegroeid. Wij moeten als klein familiebedrijf zien
te overleven in een levendige branche, en als je niet met je tijd
meegaat ga je uiteindelijk gewoon kapot. Gelukkig heeft onze
Klaas-Jan nu een totaal nieuw marketingconcept bedacht waarmee
ons bedrijf weer helemaal klaar is voor de toekomst. Onder de de
nieuwe bedrijfsnaam Kleijer Lijkenbestrijdingsservice willen we
doodgaan vooral aantrekkelijker en gemakkelijker maken. Wij
hebben ons aanbod daarom flink uitgebreid; u kunt zich
tegenwoordig bijvoorbeeld bij ons laten mummificeren of
impregneren. Klanten die de voorkeur geven aan crematie kunnen
sinds kort kiezen tussen een traditionele verbrandingsoven en een
moderne 5000 KW magnetron. Ook hebben we geinvesteerd in een
eigen uitstrooiveldje, zodat we niet langer van het dorpsplantsoen
gebruik hoeven maken. Daarnaast proberen we onze business te
vergroten met ludieke promotie-akties, zoals het uitdelen van gratis
drank en sigaretten aan de jeugd."
Wij van 'In Het Zonnetje' wensen familie Kleijer veel succes.

A.s. zaterdagmiddag op De
Brink: educatieve
opblaaspoppenkast voor de
jeugd door Dr. Visser.
Ter overname aangeboden:
geweten. Nog nooit gebruikt!
Eventueel ruil tegen iets nuttigs.
Bel naar De Stad, vraag naar
M.Moscovickz.
Ze zijn er weer! Zalmneusjes,
tongetongen en kikkerhurkjes
op sterk water. Haalt uw
traditionele kerstversnaperingen
bij Slagerij Kok, Dorpsstraat 9,
Ons Dorp.
De Vereeniging van Onbeleefde
Mensen anno 1939 heeft voor
de helft van de prijs nog een
partij bordspelen over genaamd
'Mensch Erger Je'. Als u niet op
dit aanbod ingaat, kunt u alsnog
de klere krijgen. Bel Ruud, Tel.
555.
Weggelopen: Kabouter met wit
befje en rood mutsje. Luistert
naar de naam David. Bel a.u.b.
tel 573.

Vorige editie

Sigarenmagazijn Timmerman
verkoopt nu ook boeken!
Net binnen uit De Stad: 'De
Dikke Vandalen'. Een spannend
boek in 3 dikke delen. Tel. 132
Nieuw: het nieuwste speelgoed
voor de jeugd uit Amerika: o.a.
meccano, trapauto's, jeukpoeder
en zelfbrommende tollen.
Nu te bekomen bij Slotenmaker
Kruidenierswaren. Tel. 544.
Dr. Visser houdt nu dagelijks
van 13.00 tot 14.00 spreekuur
voor huisvrouwen en -dieren.
Tel 611.
Vakantiewerk in De Stad?
Caviapletterij 'de Beuker' zoekt
nog stoere jongens en/of ferme
knapen voor licht huishoudelijk
werk in de avond uren. Tel. 555.
Inlichtingen bij mevr. de
Beuker.
Op oudejaarsavond LIVE
vuurwerk te bezichtigen bij
Cafe Mulder.
Neemt uwen oorwarmers mee!

Voorkomt ongelukken!
Leest De Gebruiksaanwijzing!

Ketellapper Electro biedt aan:
De Electrische Kinderstoel.
(Hard)handig voor de opvoeding
van uw kinderen. Tevens tijdelijk
overjarige Rent-A-Kids 24 uur
lang gratis op proef bij aankoop.

Wijmpje Kuiper geeft
binnenkort weer een gratis
cursus
schijnzwangerschapsgymnastiek
in Ons Dorpshuis. (Niet voor
Leest Weird Planet Magazine!
heren.) Bel voor info. tel. 262
Nu geheel gratis en in kleur.
Circus Emiel Rateband trekt
weer door het land. Een
voorstelling vol passie en
verbeelding. Bel tel. 132 voor
kaarten en/of informatie.
De entertainer M. Bakker, die
als de 'zingende autocoureur' al
velen wist te ontroeren zal a.s.
zaterdag om 13:00 in De Stad
deelnemen aan een
zeepkistenrace. Komt allen!
Bij Kleijer Uitvaarten staat de
klant centraal. Uw dood is ons
brood! Dorpsstraat 7a, Tel. 592.
Viert uw vacantie op zonnig
Zanzibar! Boekt nu uw reis per
luxueuze oceaanstomer. Tel 132.

(Deze negende editie van Plaatselijk Nieuws (uit Ons Dorp)
verscheen in de 11e uitgave van Weird Planet Magazine)

Te huur gevraagd: Sexkelder in
Drenthe of omgeving. Tel. 611.
Kortingsaktie bij Kleijer
Uitvaarten: Graaf uw eigen graf!
Tel. 592.
Wie wil met ons spiritueel van
gedachten wisselen onder het
genot van zelfgetrokken
homeopatische vierkleurenthee?
"Blijf-Van-Mijn- Lurf-Huis Ons
Dorp" Tel. 262
De BVVB (Bond Voor Vroegbejaarde Bejaarden) organiseert
weer een vergadering. Bel a.u.b.
even de voorzitter als u nog weet
wanneer ook weer. Tel. 367.

Volgende Editie

