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Explosies en rondvliegende vissen! 
Is de buurt nog wel veilig?  

In de wijk Donkersloot heeft de hevige 
regenval in combinatie met een mollenplaag 
tot een bizarre situatie geleid. De politie, die 
door buurtbewoners was gealarmeerd in 
verband met een enorme explosie op een 
voetbalveldje, trof ter plekke alleen maar 
chaos  aan. 

In eerste instantie leek het erop dat iemand een 
grap probeerde uit te halen met een groep jonge 
voetballers. Op het veldje, waar het team dagelijks 
trainingen afwerkt, lagen vissen in de modder te 
spartelen. Een mol met een helm op zijn kop dook 
af en toe grinnikend op uit één van de molshopen 
die nog over was, maar verdween weer net zo snel. 
Navraag gaf een ander licht op de zaak.

'We konden niet langer toestaan dat die mol ons 
heiligdom vernielde,' zei een van de spelers, die 
door de anderen 'prof' wordt genoemd, tegen 
Radio Donkersloot. 'Statistisch gezien hadden we 
hem moeten raken, maar zo te zien zat er een 
foutje in mijn berekening.' Een andere jongeman, 
die zich gedroeg als de leider van de groep, 
reageerde verslagen. 'Onze voorbereiding op het 
buurtvoetbaltoernooi valt hierdoor letterlijk en 
figuurlijk in het water. De looplijnen waren nog 
niet perfect en de balans in het druk zetten moest 
nog verder worden gefinetuned.' Tussen de 
jongens liep een meisje met lang haar verheugd te 
roepen dat ze nog nooit zoveel likes op Instagram 
had gehad. 

Van een van onze verslaggevers

De politie tast nog in het duister omtrent het 
motief. De spelers mochten na een kort verhoor 
weer naar huis, maar blijven wel verdacht. 
Het is nog niet bekend of er nu extra 
veiligheidsmaatregelen worden getroffen voor het 
buurtvoetbaltoernooi, waar dit team overigens 
niet tot de favorieten behoort. Het toernooi wordt 
aan het einde van de week elders in de stad 
gehouden.

Voetbal in Donkersloot  
 O p 1 2  j u n i  v i n d  h e t  j a a r l i j k s e  

voetbaltoernooi voor de buurt plaats. 
Verschillende teams zullen hierbij strijden om de 
vermaarde Cup van Jut. De wisselbokaal is ter 
beschikking gesteld door Buurtsuper Jutto.

scoren doe je bij...
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Egyptische 
taferelen 

in Donkersloot 
De schrik zit er nog steeds in bij de bewoners 
van de wijk Donkersloot, nadat een mummie 
de wijk onveilig heeft gemaakt. De gedaante 
strompelde ongecontroleerd en met 
wapperend verband door de straten. 
Geschrokken mensen verborgen zich achter 
auto's of vluchtten hun huizen in. De 
mummie is daarna op onverklaarbare wijze 
verdwenen. Een klopjacht door de politie 
leverde niks op.

‘Het is verschrikkelijk,' reageert een bewoonster. 
'Ik durf mijn kinderen niet meer buiten te laten 
spelen. Je moet er toch niet aan denken dat die 
engerd weer tevoorschijn komt en mijn 
oogappeltjes te grazen neemt.' Omdat de angst er 
goed in zit, wil de vrouw graag anoniem blijven. 

 'Voor je het weet heb 
je een monster op je stoep.'

Een mannelijke voorbijganger lijkt geen angst te 
kennen. 'Ik laat me niet tegenhouden door een rol 
verband,' grijnst hij. 'Laat hem maar komen, dan 
doe ik er nog een extra pleister op.' Maar als uw 
verslaggever hem naar zijn naam vraagt, krabbelt 
de man terug. 'Dat eh… is niet belangrijk, toch?'

De politie is druk met de zaak bezig, maar heeft 
nog weinig aanknopingspunten. 'We zien in ieder 
geval geen enkel verband met andere rare 
voorvallen in de wijk,' zegt de agent lachend. 

Van een van onze verslaggevers

Met een rilling in haar stem:

Om vervolgens serieus te vervolgen: 'We hebben 
een team van twintig rechercheurs op de zaak 
gezet. Dat zijn professionals die weten wat ze 
doen. De zaak zal naar verwachting snel opgelost 
zijn.’

De bekende archeoloog Aart de Werk sluit niet uit 
dat er mogelijk piramides onder de wijk te vinden 
zijn. 'We gaan in ieder geval beginnen met 
graven.' Een verklaring voor een levende mummie 
had de archeoloog ook niet. 'Je ziet wel meer rare 
wezens rondlopen. Wat dat betreft past een 
mummie best goed in het straatbeeld van deze 
wijk.'

Voetbal in Donkersloot  
 12  juni nadert met rasse schreden. 

De teams die zullen strijden om de vermaarde Cup 
van Jut zijn inmiddels bekend. Het evenement zal 
plaatsvinden op de velden van FC Donkersloot. 
Verdere informatie kunt u lezen op onze website.
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