
LOKALE STORING 
WITTE WATERWEG

VANNACHT te Delft, vlakbij de Acade-
mie der Toverkunsten, heeft een storing 
plaatsgevonden in de Witte Waterweg 
waarvan de oorzaak nog altijd onduidelijk 
is geweest. De storing leek uit het niets te 
komen, en verdween ook net zo plots als 
dat het was ontstaan.
Volgens inzittenden begon het met een 
steeds heftiger worden de stroming. 
Sommigen omschreven het zelfs als een 
draaikolk.
“Wij stonden op het platform, gereed om in 
te stappen maar toen mijn man en ik onze 
voeten in het water hadden geplaatst werden 
we opgewacht door een wilde waterstroming. 
Kletsnat kwamen wij uit bij een voor ons on-
bekend station! Schandalig!”  aldus een van 
de gedupeerden. 

“Ik was rustig een krant aan het lezen, tot 
alles plots begon te draaien…”

Diverse reizigers bevonden kwamen 
door de storing ook elders aan dan hun 
beoogde bestemming, zo ook Mevrouw 
van Larenstein met haar dochter;
“Mijn dochter en ik waren onderweg naar 
Ponderloo, maar we waren ineens terug bij 
het station waar we zijn ingestapt!”

Ook reizigers van werk naar huis waren 
zwaar gedesoriënteerd toen ze eenmaal 
uitstapten.
“Ponderloo? Dit is geen Ponderloo!?”  aldus 
de heer de Witt. 

De reizigers die zich op de locatie van de 
storing bevonden, maakten een onstu-
imige rit mee.  
“Ik werd alle kanten opgeslingerd! De stro-
ming ging zelfs achteruit!”

De woordvoerder van de WWW heeft 
ons laten weten de oorzaak grondig te 
gaan onderzoeken. “Sinds de oprichting van 
de Witte WaterWeg is dit de eerste uitdaging 
die wij zijn tegengekomen, maar ik verzeker 
U dat we deze zaak uiterst serieus zullen 
nemen en dit geen tweede keer laten gebeuren”  
aldus de woordvoerder van de WWW.

Mocht u nou ook een van de gedupeerden 
zijn en uw verhaal kwijt willen, laat dan 
van u horen middels een ingezonden brief  
aan onze redactie. 
Indien u meer informatie heeft over de 
storing, schroom dan niet contact op te 
nemen met het secretariaat van de Witte 
WaterWeg te Bicker of  het CBMN.
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Sjevs COUPON
2 halen 2 betalen

 
zo lang de voorraad strekt. alleen voor de eerste 100 klanten.
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Ik was mijn huissleutel kwijt en had geen spreuk om 
het slot te openen. Een snel bezoekje aan Sjevs Spreuk-
jes en na nog geen uur kon ik weer mijn huis in!
*****

De eigenaar zijn taalgebruik was nogal raadselachtig, 
maar met zijn spreuken is de productie van mijn 
atelier verdubbelt!
****

Bij Sjevs Spreukjes is het net alsof er nooit een crisis 
is geweest! Het maakt niet uit wat ik vroeg, zij hadden 
er wat voor! Nog nooit is mijn huis zo schoon en 
opgeruimd geweest als met mijn nieuwe magie.
*****

Nog steeds niet overtuigd? Kom naar een van onze 
kantoren in Bicker, Ponderloo en Aarepoort. Sjev is de 
magische chef die het regelt voor u! Van het huishoud-
en tot hoogwaardig onderzoek, onze Sjev is van alle 
markten thuis. Kom snel, want voor de eerste 100 
klanten is er de aanbieding: twee halen, twee betalen!


