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Extra, Superdik en Mega-Nieuw!
Vuurwerkramp
Teistert Ons Dorp
-

- De omwonenden van de
nieuwe rotonde werden afgelopen woensdagmiddag
opgeschrikt door een heftige knal; aanstonds gevolgd door
een aangrijpend weeklagen. Naar al snel bleek was het
weeklagen afkomstig van de tienjarige Brammetje Cohen.
Nader onderzoek van de inderhaast toegesnelde Brigadier
Beenhakker wees uit dat de jonge belhamel de toppen van een
tweetal vingers van zijn linkerhand lelijk had verbrand en dat
hij enigszins doof was aan het linkeroor. Aanvankelijk
vreesde de heer Beenhakker dat Brammetje zelf illegaal
vuurwerk had afgestoken, maar dit werd gelukkig door het
ventje ontkend. Volgens zijn verklaring was het vuurwerk
naar hem toegegooid door een gehandicapte koe die het
nabijgelegen weiland van Henk de Boer begraasde.
Het met vuurwerk stuntende rund is inmiddels voorgeleid en
zal binnenkort worden berecht. I.v.m. de te verwachten zware
straf is men inmiddels op zoek gegaan naar een professionele
dierenbeul.
(Van onze correspondent Johannes)

(Ingezonden mededeling)

Zoals wij u reeds in de voorgaande editie konden melden zagen
voorbijgangers het vogeltje een tijdje geleden bewegingloos op
SCHIJNDODE MUS
straat liggen, vlakbij de woning van Kees Krotenkoker.
NIET LANGER
Aanvankelijk bestond er nog enige onduidelijkheid over de
toestand van de mus. De natuurlijke toestand van de vogel is er
SCHIJNDOOD
namelijk een waarin elk teken van leven ontbreekt. Dit maakt het
(Van onze correspondent Johannes) lastig vast te stellen of het dier leeft - of niet.
Dierenliefhebber Kees Krotenkoker moest
De uiterst onwelriekende geur die de vogel na het voorval begon
onlangs voor de tweede keer in korte tijd een te verspreiden deed Kees uiteindelijk besluiten het dier door Dr.
gevoelig verlies incasseren. Na de
Visser te laten onderzoeken. Na een uitgebreid onderzoek werd
ontsnapping van zijn zeldzame Blinde Vink met verslagenheid vastgesteld dat aan de schijndode toestand van
enige tijd geleden, bleek ditmaal zijn
de mus een abrupt einde was gekomen. Hoewel de doodsoorzaak
exotische nieuwe 'Schijndode Mus' het
van de mus nog niet met zekerheid vaststaat wordt vermoed dat
slachtoffer te zijn geworden van een
het onnozele diertje in een onbewaakt ogenblik van het dak moet
ongelukkig voorval.
zijn gevallen.
Hoewel de garantietermijn van de mus reeds was verstreken
toonde de heer Tuinman van Dierenmagazijn Tuinman zich na
enig aandringen bereid om Kees met een aantrekkelijke korting
een nieuw dier te verkopen. Gezien het ongelukkige verleden van
Kees als het op zeldzame vogels aankomt besloot hij om ditmaal
niet voor de eerste aanbieding van de heer Tuinman (een
demonstratiemodel van een Slavink) te kiezen. Ook het tweede
en derde alternatief (respectievelijk een uit de kluiten gewassen
Tuinkabouter en een sportieve Sportvis met sportstrepen inclusief
kom) werden door Kees na enig nadenken van de hand gewezen.
Uiteindelijk koos Kees voor een Kat in een Zak.
Dit schuwe en uiterst zeldzame ras kan niet goed tegen licht en
houdt zich doorgaans muisstil. De heer Tuinman drukte Kees dan
ook op het hart de bij de kat behorende zak ten allen tijde
gesloten te houden.

(Ingezonden mededeling)

- Bijzonder Speciale Aanbieding! .
Geheel verzorgde busreis naar donker Afrika en zonnig Zanzibar. Maak kennis met
de opmerkelijke gebruiken en ongewone gewoonten van de exotische wilden en
kannibalen die dit mysterieuze continent bevolken. De reis voert langs diverse
bezienswaardigheden. Zo zal onder andere een dorp van bosjesmannen en vrouwen worden aangedaan. Ook pygmeeen en andere primitieve volkeren worden
in hun natuurlijke leefomgeving bewonderd en kunnen desgewenst op foto- en/of
filmateriaal worden vastgelegd.
Vraagt nu uw kosteloze en rijk geillustreerde vacantiebrochure aan. Telefoon 323.

Haan verandert tijdelijk van geslacht.
- Sinds jaar en dag
siert de windhaan de toren van de kerk op de Brink. De haan
is deze maand echter toe aan onderhoudswerkzaamheden en
zal worden voorzien van o.a. nieuw bladgoud in de werkplaats
van smederij Ketellapper. Smederij Ketellapper liet
desgevraagd weten dat de werkzaamheden inclusief af- en optakelen ongeveer 16 maanden in beslag zullen nemen. In de
tussentijd zal er een plaatsvervangende goudgeverfde
spaanplaat-scharrelkip, vervaardigd door de
emancipatiewerkgroep onder bezielende leiding van Wijmpje
Kuiper de toren kronen.
(Van onze correspondent Ruud - uit het Instituut)

Lenco's In Ons Dorp!
-

(Ingezonden mededeling)

Onze onvermoeibare correspondent Ruud uit het instituut is er
in geslaagd de populaire popgroep 'De Lenco's' (bekend van
hits als 'Het Vlooienlied', 'Tabe, m'n schat' en 'Esmeralda') te
strikken voor een eenmalig concert op de Brink. Hun grootste
succes behaalden de Lenco's met de psychedelische
protestsong 'Amme Hoela'.

- - - Politiebericht - - (De veldwachterij te Ons Dorp bij monde van brigadier Beenhakker laat u het volgende
weten:)

Laatstleden zondagnacht rond bedtijd zo tussen 21:00 en 21:15, is op het dak van
het perceel op de Dorpstraat negen door een onbekende man een grote vreemde
vogel gesignaleerd. Toen na het alarmerend telefoontje de politie op onderzoek
uitging en ter plaatse ariveerde, is voornoemd dier niet waargenomen en is de
conclusie derhalve gerechtvaardigd dat het hier of een vals alarm betreft, of dat de
vogel was weggevlogen. De dienstdoend veldwachter in de persoon van brigadier
Beenhakker heeft geen moment geaarzeld en besloot tot het afzetten van de
omgeving voor een nader uitgebreid onderzoek. Sporenonderzoek op aanwezigheid
van een vreemde vogel heeft tot nu toe niets opgeleverd. De collega's van De Stad
hebben assistentie verleend en een team van zes man samengesteld om de identiteit
van de aangever te achterhalen. In het belang van het onderzoek zullen geen verdere
mededelingen hierover worden gedaan. De veldwachterij neemt de zaak hoog op en
wijst erop dat een valse aangifte een zaak is waarbij sprake is van het hinderen van
een ambtenaar in functie en derhalve strafbaar is daar het bewaken van de algemene
orde en rust in gevaar is gebracht.

Dr. Visser houdt
nu dagelijks van
13.00 tot 14.00
spreekuur voor
huisvrouwen en
-dieren. Tel 611.

Ditmaal begroeten we in 'In Het Zonnetje' Gijs Graafland, sinds enige
maanden bewoner van een oude caravan op camping 'De Laatste Eer'. De
opvallende verschijning van Gijs in zijn modieuze glimmende trainingspak
en luxueuze luchtgeveerde gymschoenen heeft inmiddels al voor de nodige
geruchten en speculaties gezorgd. Daarom vonden wij het de hoogste tijd
om hem maar eens aan de tand te voelen.

Gijs
Graafland

A.s. zaterdag op de Braderie:
Een optreden van Eddy
Christiani en zijn makke
marsupilami.
Vanaf heden verkrijgbaar bij
Sigarenmagazijn Timmerman:
Het Groene Boekje (tevens
leverbaar in rood).
Koos Andermansleed biedt te
koop aan: partij vette bokking.
In oude krant. Iets over datum.
Achterom 12, De Stad. Tel. 555.
A.s zondag organiseert de
VVVV (Vereniging Van & Voor
Voorvochtkinderen) weer haar
jaarlijkse protestmanifestatie
'Voor het zingen de kerk uit'.
Ketellapper Electro biedt aan:
Zelfreinigende zeep uit
Amerika.

Oudere Dorpsbewoners kennen Gijs misschien nog wel van van vroeger,
toen hij samen met zijn ouders menige zomervakantie op de camping
doorbracht.
Sommigen onder u zullen zich herinneren dat de familie Graafland na een
incident met de kleine Gijs de toegang tot de camping een aantal jaren is
ontzegd. Aanleiding voor het incident vormde de escalatie van een ruzie
tussen Gijs en de (toen nog kleine) Hendrik Huisman over een door Hendrik
gebouwde boomhut. Gijs had de boomhut tijdens een korte sanitaire
afwezigheid van Hendrik betrokken. Toen Hendrik terugkeerde van zijn
plaspauze weigerde Gijs de hut te verlaten omdat hij deze 'geclaimd' zou
hebben; pas na betaling van een 'overnamebedrag' zou Hendrik zijn hut
terug kunnen krijgen. Gelukkig was de indertijd dienstdoende veldwachter
De Jager in de buurt om de kwestie met een flinke draai om de oren van
'Gijs Gapgraag' op te lossen. De nevenstaande jeugdfoto stamt uit die tijd.
Vanzelfsprekend is Gijs inmiddels een stuk groter geworden. Wat niet is
veranderd is zijn sterke territoriumdrift. Toen uw verslaggever het
campingterrein wilde betreden om Gijs enkele vragen te stellen vertoonde
Gijs uiterst dreigend gedrag en raaskalde onsamenhangend over
rechtszaken, geldschieters uit Amerika, schadeclaims en sex met
knaagdieren.
Ondanks herhaalde pogingen bleek Gijs niet bereid uw verslaggever verder
te woord te staan, zodat de betekenis van zijn woorden wel altijd in het
duister gehuld zal blijven.
Tot zoverre dus de berichtgeving in het kader van 'In Het Zonnetje'.

Leest Weird Planet Magazine!
Nu geheel gratis en in kleur.
Bel nu voor een gratis cursus
'Sex voor Beginners'. Telefoon
611.
Attentie: U kunt zich weer
inschrijven voor de regionale
kampioenschappen naaktlopen.
Wegens een pijnlijk incident
vorig jaar zal het parcours
ditmaal niet langs de kerk lopen
en zal de finale op Zaterdag in
plaats van Zondag plaatsvinden.
Ook zal het kampioenschap
dijenkletsen dit jaar niet op
dezelfde datum worden
georganiseerd.
Ter overname aangeboden:
Grote partij windeieren. Tel.
212.
Te huur: fraaie kijkdoos. Tel.
194.

Vorige editie

Nieuw! Ketellapper Electro
heeft nu ook de nieuwste 33
toeren langspeelplaten. Net
binnen uit De Stad: de nieuwste
albums en singles van de op dit
moment erg populaire groep 'De
Lenco's". Ook leverbaar op
handige muziekcassette.
Tevens Johnny Woodhouse.
Voorkomt ongelukken!
Leest De Gebruiksaanwijzing!
Nu ook macrobiotisch brood uit
eigen baksterij. Tel 262.
Het is weer pubertijd bij
Kledingmagazijn Huisman.
Leuke spencers en overgooiers.
Tevens knickerbockers van echt
ribfluweel.
Te koop wegens verbouwing:
Eigen haard. (Is goud waard!)

(Deze tiende editie van Plaatselijk Nieuws (uit Ons Dorp)
verscheen in de 12e uitgave van Weird Planet Magazine)

Te koop gevraagd: Perceel grond
van ca. 50 vierkante centimeter.
Voor prive dierenbegraafplaats.
Bel a.u.b. Kees Krotenkoker - Tel.
573.
Koopt uw kwikthermometer,
hoestdrank, trekpleisters, Spaanse
vlieg en andere medicinale
producten bij drogisterij
Geelman.
Drogisterij Geelman,
daar wordt men beter van!
Zeugmarkt 273e, De Stad. tel
1964
Te koop: Cabbage Kid.
Wie maakt me los?
Vanaf heden verkrijgbaar bij
Sigarenmagazijn Timmerman:
'Het menselijk hoofd als sexueel
attribuut'. Een handig hobbyboek
vol orginele ideeen. Door de
bekende journaillist W. Frequin.

Volgende Editie

