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Franse toeristen in
overvloed

By BEN UITENLAND

Winkeliers en restaurants hebben ver-
baasd gereageerd op de grote toename
aan Franse klanten die plotseling heeft
plaatsgevonden. Waar vroeger mensen uit
alle landen langskwamen, zijn onze sjieke
buren uit het Zuiden nu de belangrijkste
groep.

Een Franse toerist
"Ze zijn hier voornamelijk om kikker-

billetjes te eten." zegt een nieuwe restau-
ranthouder, meneer Willem Aardeloos.
"Hoe kleiner hoe beter zeggen ze. Ik weet
er niet veel van af, maar we verdienen er
goed aan dus ik klaag verder niet. Het is
niet alsof ik een dierentuin moet runnen
ofzo."

Een Franse toerist, monsieur Pierre
Aris, is erg te spreken over de omgeving.
"Wij hoorden dat er fantastische toetjes
werden gemaakt hier dus toen moesten
we wel komen. En de piepkleine kikkers
zijn natuurlijk ook heel fijn."

Onze verslaggever vroeg aan mon-
sieur Aris of Fransen alleen kikkerbillen
eten. Monsieur Aris vertelde hem dat
Fransen veel meer verschillende dingen
eten dan we mogelijk denken. Het is voor-
namelijk belangrijk dat er Frans stokbrood
bij zit. En natuurlijk wat kruidenboter en
een glaasje goed Franse wijn.

Onstabiel water
By SAM CHIP

Weermensen en waterwachters
waarschuwen mensen voor onstabiel
water dat levensgevaarlijk kan zijn voor
boten en schepen op het water. Als
gevolg van het onstabiele water zijn er
al meerdere schepen omgeslagen en zijn
woonboten veranderd in waterparadijzen.

Schip in de problemen

"Ik was gewoon lekker aan het varen
toen de boot opeens begon om te rollen."
vertelt schipper Karel Apitein ons. "We
probeerden nog allemaal naar de andere
kant te rennen, maar het hielp niet meer.
Alleen onze violist bleef aan de andere
kant staan. Gelukkig zijn we goed verzek-
erd, maar ik moet er niet aan denken dat
je bijvoorbeeld in een kano zit."

Wetenschappers vermoeden dat de
hoge hoeveelheid eitjes van amfibieën
in het water iets te maken heeft met deze
problemen. Ze waarschuwen mensen die
van plan zijn het water op te gaan om op
te passen en ervoor te zorgen dat iedereen
een zwemvest aan heeft.

Man vindt weg naar huis
By KEES AART

Berend Lind, die al jaren moeite heeft
de weg naar huis te vinden, heeft eindelijk
een fatsoenlijke kaart. Meneer Lind is
nu eerder thuis en geeft aan meer tijd te
hebben voor zijn hobby’s.

Frans stokbrood te
koop

Frans stokbroden te koop! Geniet van
een sjiek etentje! Te halen bij je plaatseli-
jke restaurant.

Kom naar Blijdorp

Artis te leeg voor je? Kom naar Blij-
dorp, vol met prachtige dieren.

Oordopjes te koop

Te veel luide geluiden in de avond?
Koop een set oordopjes.

Bonte avond

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


