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Stankoverlast

Gratis voor alle inwoners van Het Land Delfland

cuara in de war door spiegel

Redactie binnenland

Door een onzer redacteuren
Een cuara heeft gisteravond voor veel
stankoverlast gezorgd. Hij scharrelde al
een tijdje rond het huis van een oude
Delflandse familie. Omdat hij veel mooie
veren had probeerde de zoon de cuara
de tent binnen te lokken, om hem te
plukken. Maar de vogel fladderde steeds
tegen de scheerspiegel op, die buiten
hing. Hij viel zijn evenbeeld aan. Toen ze
de spiegel met een doek bedekten, vloog
de cuara naar de buren en deed daar
hetzelfde. Toen deze mensen vervolgens
hun spiegel ook bedekten vloog de cuara
weer een tent verder. En zo ging het een
tijdje door. Uiteindelijk hebben ze er een
professionele Cuarder bij gehaald die het

beestje binnen tien minuten te pakken
had. Net te laat. Door het botsen tegen
de spiegels bleek zijn stankkliertje te
zijn gescheurd en konden de meeste
bewoners die nacht de slaap niet vatten
van de vieze lucht. Dit probleem komt
vaker voor in delen van het land waar
de menels zich buiten scheren, in het
licht van de maan. Misschien moeten
de menels zich binnen leren scheren, bij
een kaars. Over een nieuwe wet wordt
nagedacht. Maar zoals een minister het
zo mooi zei: “als we van alles een regeltje
maken komen we niet meer aan regeren
toe! Die kippige menels zetten maar
gewoon een scheerbrilletje op, net als de
anderen.”

Goed nieuws
voor langharigen
Door een onzer redacteuren
Er is eindelijk een probaat
middel tegen nekpijn op de markt
gebracht. Deze zalf, nektrekcreme
geheten, verlicht vermoeide spieren
en neemt de pijn tot 90% weg.
Een van onze redacteuren, in het bezit
van een flinke haardos maar ook veel
nekpijn, heeft het middel geprobeerd en
merkte al na een dag enige verlichting.
Binnen drie dagen was zijn pijn
nagenoeg verdwenen. “Het is alsof ik
cuaraveertjes op mijn hoofd heb staan,
in plaats van zwaar haar”, was zijn
commentaar vanmorgen. Hij is weer
volledig aan het werk.
Ook geschikt voor mensen met
lichte klachten en dun haar.

Weer
Vandaag
Vlagerige wind en een weinig maneschijn. Fris voor deze tijd van het jaar.
Morgen
Weinig verandering. Aanhoudend fris.

Financieel Nieuws
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Goudprijs Cuaraveren

Nieuwe oogst Koabs is binnen. Wees er snel bij want op = op!
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Moet de minister aftreden wegens
fraude?
Door een onzer redacteuren
De vrouwentent is bekleed met sjaaltjes
uit alle windstreken. Hier zitten de
moenda’s die er de hele dag pekkelen
en elkaars handpalmen bekijken, omdat
iedereen zijn eigen unieke linkibels heeft
waarmee zij de weg vinden in Delfland.
Zo begrijpen de vrouwen elkaar beter.
Natuurlijk zitten er ook ministers bij
die de lakens uitdelen. Ondertussen
drinken ze rhessy en tappen moppen,
omdat zij de regels bepalen en niemand
anders. Soms laten ze een nieuwe kraag
aanmeten door een handig meisje en
kijken ze meteen of er geen toekomstig

ministertje in haar schuilt. Zo houden ze
hun eigen soort in stand.
Naar nu pas blijkt heeft een van onze
ministers jarenlang haar regeringskraag
gratis laten rimpelen door een leerlinge
van de handwerkacademie. De
minister heeft hiervoor ten onrechte
een onkostenvergoeding ontvangen.
Ze diende hiervoor zelf jaarlijks een
declaratieformulier in. De feiten zijn naar
buiten gebracht door een vriendin van de
jonge talentvolle rimpelaarster. Tijdens
de feestelijkheden rond de eindexamens
op onze prestieuze academie, waar deze
krant aanwezig was, kwam het tot een

uitbarsting. De minister heeft inmiddels
laten weten dat ze het volledige bedrag
zal terugstorten in de Delflandkas. Tot
een uitspraak is het nog niet gekomen.
Een bijkomend probleem is dat de
betreffende leerlinge, waarvan we
de naam niet mogen vrijgeven, is
aangenomen bij het ministerie als Hoofd
Rimpelen van de Kragenkamer. Het is
de eerste keer in onze geschiedenis dat
een net afgestudeerde rimpelaar in zo’n
functie wordt aangenomen. Onderzocht
wordt dan ook wat het verband is tussen
de jarenlange diensten van de jonge
moenda en haar huidige baan.

Slapen In Delfland
nieuwe instructievideo

Nieuwe Delflanders weten vaak niet goed
hoe zij het beste kunnen gaan slapen. De
regering heeft een nieuwe instructievideo
bij de slaapmantels opgesteld. Er wordt
verwacht dat binnen afzienbare tijd het
slaapprobleem is opgelost.
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Is dit de toekomst voor Het Land Delfland?
Sommige Delflanders zijn niet tevreden met de huidige huisvesting in
tenten. Met tekeningen van grote, bijzondere droomhuizen hebben
zij uiting gegeven aan hun onvrede.
Door een onzer redacteuren
Delflanders staan niet bekend als een
volk dat graag verhuist of nieuwe dingen
in het leven omarmt. Nu er een tijd van
grote onzekerheid is aangebroken omtrent de toekomst van Het Land Delfland laten steeds meer Delflanders hun
fantasie op de vrije loop. Het ziet er naar
uit dat een groot deel van de bevolking

binnenkort niet meer in de moenda- of
meneltent wil wonen.
De redactie van HLD Bladnieuws heeft
tekeningen gevonden die laten zien dat
de wensen van de van de inwoners van
Delfland niet bescheiden zijn.
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Lombems bezwijken onder geheimen
Vloedgolf van geheimen die de
lombems in HLD te verduren
krijgen is te groot. Reden van
toename geheimvertellen wordt
gezocht in grote aantal toeristen
die Het Land Delfland bezoeken.

over speciaal gefokte aftapkippen.
Deze khileno’s zouden geheimen
kunnen aanhoren en doorslikken en
ze vervolgens weer kunnen uitspugen
op speciaal hiervoor aangelegde veldjes
aan de rand van Het Land Delfland.
Zo zouden de lombems dus geholpen
kunnen worden. Dit fenomeen zou
Door een onzer redacteuren
nog in een experimenteel stadium
Een aantal lombems in Delfland blijken verkeren. Officieel wordt alles ontkend.
niet bestand tegen de toenemende vloed Verder wordt er gekeken naar een betere
van geheimen die over ze uitgestort verdeling van de geheimen.
wordt. Een jonge lombem is al
bezweken. Een oude staat op omvallen.
Oplettende buurtbewoners hebben
echter stutten tegen de stam geplaatst
en een bordje opgehangen met een
verbod op geheimvertellen. Gevreesd
wordt, als er niet snel iets gebeurt, dat
er meer lombems zullen lijden onder de
geheimen. Geheimtoersime zou een van
de oorzaken kunnen zijn. Steeds meer
mensen van buiten Het Land Delfland
komen naar ons land omdat ze een
geheim kwijt willen. De ministers zijn
al in een spoedvergadering bij elkaar
geweest om te kijken hoe ze dit soort
toerisme aan banden kunnen leggen. Van
onze politieke verslaggever weten we dat
er in de wandelgangen wordt gefluisterd
Lombem in Delfland.
Jonge moenda vertrouwt lombem haar geheimen toe.

Bericht uit de Kamis
Door een onzer redacteuren
Er is snelweglimonade gestolen uit
de kamis. De zaak kwam gisteren aan
het licht toen een patiënte klaagde
dat haar kwaal helemaal niet snel
weg was. Moenda’s en menels die de
afgelopen dagen snelweglimonade
hebben
gekregen
worden
dan
ook opgeroepen zich te melden.

Omdat de limonade is verwisseld is niet
met zekerheid vast te stellen wanneer
de roof heeft plaatsgevonden. Het
onderzoek is in volle gang. Aangeraden
wordt om voorlopig alleen gouden pillen
te slikken.
Zoals bekend helpen de gouden pillen
tegen alles en vooral tegen winterdepressie
in de zomer.

Delflanders opgeroepen meer rinha’s te offeren
Door een onzer redacteuren
Dagelijks moeten er rinha’s worden
geofferd, zilveren bolletjes, om de zon
te lokken met zijn weerschijn. Vooral
oudere vrouwen zijn er goed in. Met hun
snelle handen en scherpe ogen trekken
ze de bolletjes naar zich toe en daarmee
hebben ze het bestuur van Het land

Delfland stevig in handen. Nu blijkt dat
een groot aantal, voornamelijk jonge,
Delflanders heel laks met dit ritueel
omgaat. De regering heeft haar zorgen
hierover geuit en roept de bevolking op
weer meer rinha’s te offeren.

Rhessy misbruik peuter tijdig ontdekt

Kamis waar nu alleen nog gouden pillen zijn te verkrijgen.

Door een onzer redacteuren
In het zuiden van Delfland is een kind in
de kamis opgenomen wegens een rhessy
vergiftiging. De ouders, die gewoon
thuis waren, hadden niets gemerkt. Het
kind, een jongetje van vier jaar, heeft
op raadselachtige wijze de fles uit de
hangkast te pakken gekregen en bijna
helemaal opgedronken. ‘s Avonds toen
het de moeder opviel dat de haren van

de jongen wel erg hard waren gegroeid,
ontdekte ze pas de lege fles. De jongen
is inmiddels buiten levensgevaar. Omdat
het om een ongeluk gaat worden de ouders
niet vervolgd. Er is wel een sanctie voor
onvoorzichtigheid opgelegd; het haar
van hun zoon moeten ze als ifut doneren
aan de offertent. De moeder heeft laten
weten dit met plezier te doen.
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De geschiedenis van Het Land Delfland
Sinds kort is men meer te weten
gekomen over de geschiedenis en
oorsprong van de Delflanders.
In elke editie van HLD
Bladnieuws schrijft de bekende
geschiedkundige Moenda Nela
hier een stuk over.
Door MOENDA NELA
De
oerbewoners
van
Delfland
hadden op een dag hun gat boven
de grond gedraaid en waren
doodgewoon
ergens
terecht
gekomen. Op het zand. Een perfekt
mengsel waren ze. Wezens, mensen,
voortgekomen uit een taaivloeibare pap
van lijm en slijm. Uit de grond geduwd,
of uitgespuugd. Opgegraven. Omhoog
gekomen als wormen na de regen.
Ineens hadden ze op het zand gelegen,
kale neten die snakkend ademhaalden als
vissen. En daarom werden ze door hun
stichter Delflanders genoemd.

Deze man, die dokter Romeyn heettte,
en die samen met de rest uit de modder
was gekropen, sloeg zijn tent op
midden in het land. Daar hielp hij de
moenda’s, de vrouwelijke Delflanders,
met het baren van hun kroost en naaide
hij wonden, smeerde zalfjes, spalkte
ledematen en verstrekte pillen aan de
menels, de mannen. Zo deed hij zijn
dokterszaken en hield hij praktijk in het
Impressie van de Delflandse zandcollectie. De tent van oorsprong is weer open
Delfland.
voor publiek waar al het zand door Delflanders meegenomen vanuit hun land
En nog veel meer.
van herkomst is te bewonderen.
Naar later bleek.

De traditionele keuken
Cuarasoep voor 4 personen

Bereidingswijze:

Bereidingstijd is twee en een half uur.

Doe de ingrediënten met het water in
een grote kookpan en breng het geheel
net aan de kook.
Laat het 1 uur pruttelen op zacht vuur.
Haal de cuara’s uit de bouillon, snijd het
gare vlees er van af en voeg de karkassen
weer toe aan de bouillon. Laat nog een
uur trekken op zacht vuur.
Giet de bouillon door een fijne zeef.
Doe de stukjes cuaravlees weer in de
pan terug en voeg naar smaak nog wat
peper en zout toe.

Ingrediënten:
2 cuara
1.5 liter koud water
2 stukken prei
1 ui
2 takken peterselie
2 takjes verse tijm
4 jeneverbessen
6 peperkorrels (gekneusd)
peper en zout naar smaak

Streepwoordraadsel

Delflandse Mop
Waarom draagt de minister een witte
kraag?
Omdat zij niet op een koab wil
lijken.

Test uw kennis van Het Delflands.
Ontdek zoveel mogelijk Delflandse woorden en streep deze aan.

H
W
O
W
P
T
G
N
M
A
K
C
Z
J

W
P
N
S
E
L
R
I
O
L
R
U
T
K

A
Q
I
L
K
H
O
N
E
Y
O
U
R
L

Z
D
N
U
L
S
C
K
N
N
F
B
U
O

O
K
G
I
F
U
T
N
D
B
U
O
L
X

F
L
N
V
O
X
A
O
A
K
Y
E
N
F

G
P
I
K
R
N
S
K
R
O
B
O
O
G

H
Y
N
K
F
P
T
R
P
I
Z
S
M
J

C
C
G
I
A
L
R
T
K
M
U
T
Z
U

U
H
N
R
U
M
O
N
I
E
S
P
T
O

A
K
O
A
B
S
I
I
S
N
L
E
R
M

R
M
K
Z
H
L
S
S
O
E
I
E
E
L

A
L
F
U
T
I
B
T
P
L
N
B
S
A

K
P
E
K
K
E
L
E
N
E
O
I
V
S

B
X
L
J
K
T
O
B
I
L
Z
M
O
D

ingezonden mededeling

Colofon
Uitgave
HLD Bladnieuws is een uitgave van
stichting Tijdelijk Zicht. Deze stichting
bestaat sinds 2004 en organiseert tijdelijke kunstprojecten in de openbare
ruimte.
www.tijdelijkzicht.nl
Beeldend kunstenaars
Nynke Deinema en Caroline de Roy

Immigratie

OPROEP
Het Ministerie van Binnen- en Buitenland
van HLD is op zoek naar gemotiveerde
moenda’s die willen werken bij de immigratiedienst.
Goede arbeidsvoorwaarden en een gezellige werksfeer.
Voor meer inlichtingen bel 0700-1234.

Redactie
Nelleke Zandwijk
Financierders
Stichting Doen
Stadsdeel Slotervaart
Far West
Prins Bernhard Cultuurfonds
Auteursrechten voorbehouden
Alle auteursrechten ten aanzien van (de
inhoud) van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten
berusten bij tijdelijk zicht c.q. de betreffende auteur.

