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Blijdorp draait
recordwinst
By GERALDINE ELD

Dierentuin Blijdorp in Rotterdam
heeft laten weten in de afgelopen dagen
een berg extra winst te hebben gedraaid.
De directeur van de dierentuin, meneer Co
Ompetent, heeft aangegeven dat hij zeer
blij is met de toename in de winst. "Dit
komt vooral omdat we veel meer bezoek-
ers hebben gekregen." aldus de heer Om-
petent. "Het loopt storm en dat zorgt er-
voor dat de centen rollen. Prachtig nieuws
voor alle mensen die zo hard werken om
de dierentuin zo goed te laten draaien."

Lange rijen bij Blijdorp

Niet iedereen is blij met de toename
van het aantal bezoekers in Blijdorp. Me-
neerWillemAardeloos, van de actiegroep
Niet allemaal naar Blijdorp!, laat weten
onstemd te zijn. "Er zijn veel te veel
mensen in Blijdorp, het is niet gezellig
meer." laat hij in een officiële verklaring
weten. Kunnen die mensen niet ergens
anders naartoe? Naar Artis bijvoorbeeld?
Ik hoor dat ze daar een prachtige papegaai
hebben."

Directeur Ompetent kan zich niet in
deze woorden vinden, maar hij is het wel
eens dat het druk aan het worden is in
Blijdorp. "We hebben eigenlijk nergens
ruimte meer voor." zegt hij. "Ik zou ook
graag wat meer kinderen zien dan alleen
maar volwassenen, maar daar kunnen we
zelf weinig aan doen. Hopelijk komt er
snel een grote groep."

Draken gespot in
plaatselijk meer

By MYRNA YTHE

Na de verschrikkelijke Sneeuwman en
het monster van Loch Ness lijkt er nieuwe
legende geboren te zijn. In een plaatselijk
meer in Nesselande zou er sprake zijn van
draken die in het water zijn gaan leven.

Een tekening op basis van ooggetuigen

Een plaatselijke bewoner, meneer
Berend Lind, was de eerste die beweerde
dat er draken in het meer zouden zitten.
"Ik ben eigenlijk al jaren niet bij het meer
geweest omdat ik de weg niet kon vin-
den." aldus meneer Lind. "Maar ik heb
nu een goede kaart dus ik kwam eens
kijken en ik hoorde iemand over draken
praten. En toen zag ik een schim in de
verte, dat moest wel een draak zijn."

De buurvrouw van meneer Lind,
mevrouw Gerte Oedgelovig, gaf aan dat
zij dezelfde schim heeft gezien. De plaat-
selijke politie is op de hoogte gesteld
van de verschijning en heeft rechercheur
Sybrand Cepticus op de zaak gezet.

Buurt kan eindelijk
weer slapen

By RON UST

Na vele klachten de afgelopen dagen
bij de gemeente over geluidsoverlast, is

de rust eindelijk wedergekeerd in Rot-
terdam. Geluiden die als kikkergebrul
werden beschreven zijn flink in sterkte
afgenomen waardoor mensen ’s nachts
rustig kunnen slapen.

Drakenzwaarden te
koop

Drakenzwaarden te koop! Wandel
met een gerust hart langs het meer! Te
halen bij je plaatselijke smid.

Stropersclub zoekt
leden

Houd jij van schieten op hulpeloze
dieren? Schrijf je dan snel in bij stroper-
sclub Goed Ewetenloos!

Franka Vlam!

Ik heb gehoord dat Franka Vlam in
de buurt is. Franka, als je dit leest, ik ben
je grootste fan!

Bonte avond

De Bonte Avond van de Dolfijnen
komt er weer aan. Aanstaande vrijdag 26
juli is het zover. Schrijf je snel in!


