
Beter een vogel in de
hand Het Dagel—kse Dier Rotterdam

VOL.CXXXIII. . . No.72 DONDERDAG 25 JULI 2019 DAISY

Schoonmakers staken
By SIMONE CHOON

Schoonmakers in Rotterdam hebben
massaal het werk neergelegd. Ze zijn van
mening dat hun baan veel moeilijker is
geworden door te hoge toename in het
aantal vogels. "De vogels zelf zijn op
zich niet zozeer het probleem, maar het
feit dat ze overal overheen poepen is dat
zeker wel." aldus mevrouw Denise Weil.
"We proberen het schoon te houden, maar
zodra je klaar bent ligt er meteen weer
een berg nieuwe smurrie op."

Vogel op heterdaad betrapt

Veel mensen hebben begrip voor de
schoonmakers, de enige vraag die nog
onbeantwoord is, is hoe het probleem
moet worden aangepakt. Een man, een
zekere heer Willem Aardeloos, heeft een
oplossing bedacht. "We trekken alle vo-
gels gewoon een luier aan." legt hij uit.
"Dan wordt de poep opgevangen en heeft
niemand meer ergens last van. Geheel to-
evallig heb ik gisteren een bedrijf gekocht
dat luiers verkoopt, dus ik kan makkelijk
voorzien."

Mevrouw Zelda Indelijk is niet onder
de indruk van dit plan. "Vogels kun je
prima mee omgaan in dit soort gevallen."
zegt ze. "Ik stel voor dat we eerst eens
proberen te achterhalen hoeveel vogels
van verschillende soorten er zijn voordat
we met rare plannen komen."

Zwemmen is weer
helemaal in
By SILKE PETTER

Na een zomer die nogal tegenviel is
uit recente cijfers gebleken dat er veel
meer gezwommen is in de afgelopen tijd.
Experts zijn van mening dat dit komt van-
wege het betereweer en de goede kwaliteit
van het zwemwater.

Mensen genieten van het water

Onze verslaggever vroeg aan mensen
wat hun reden voor het zwemmen was.
De meesten gaven aan de het weer en
het water inderdaad een belangrijke reden
waren. Ze gaven ook aan dat er meer
borden richting het zwemwater wijzen
die het makkelijker maken om een goede
zwemplek te vinden.

Stropersclub opgedoekt
By FRITS IJN

Stropersclub Goed Ewetenloos heeft
zijn deuren gesloten. Dat heeft de voor-
malige club laten weten. Als reden wordt
opgegeven dat de jachten die gepland
waren zeer teleurstellend zijn verlopen.
"Tja, als er geen dieren zijn om op te
schieten, dan houdt het snel op." aldus
een anoniem lid. "Je zou haast denken
dat een stroper in Nederland niet een
goed idee is." Leden van de groep hebben
aangegeven een doorstart te willen maken
als tuiniersvereniging.

Vogelluiers te koop

Vogelluiers te koop! Houd je stand-
beeld schoon! Te halen bij je plaatselijke
vogelluier verkoper.

Leeg eiland
beschikbaar

Ik heb een leeg eiland waar een hoop
plek is voor dingen. Vul het vooral op.

Bonte avond

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


