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Stropersclub onder
vuur

By VERONICA ERONTWAARDIGD

Stropersclub Goed Ewetenloos heeft
de afgelopen dagen zeer veel kritiek
over zich heengekregen vanwege hun
aankondiging dat zij veel meer zullen
gaan jagen. Bekende bioloog Frank Vlam
heeft via zijn vakantieadres laten weten
dat hij het een treurige ontwikkeling vindt
dat stroperij nog steeds bestaat. Hij roept
mensen op om te protesteren tegen de
stropersclub op iedere mogelijke manier.

Stropersclub in actie

De stropersclub zelf is zich van geen
kwaad bewust. "Ik ben gewoon een nor-
male burger die graag op dieren schiet."
aldus de heer Gers Eweer, lid van de strop-
ersclub. "Ik jaag normaal op konijnen,
maar dan klaagt mijn vrouw dat ik de huis-
dieren van mijn kinderen met rust moet
laten. Nu schijnen er leeuwen rond te
lopen dus ik zie mijn kans schoon."

De nieuwe directeur van Goed Ewent-
loos, meneer Willem Aardeloos, vindt
dat de stropersclub juist goede zaken doet
voor de omgeving. "Anders lopen al die
beestenmaar gewoon los, levensgevaarlijk
toch?" laat de heer Aardeloos weten. "We
hopen dat we ze hier een beetje kunnen
wegjagen, naar Artis bijvoorbeeld."

Frank Vlam heeft laten weten het er
niet bij te laten zitten en stappen te on-
dernemen om de stropers dwars te bomen.
Wat zijn plan is is onduidelijk, al heeft
hij aangegeven zijn zus bij het werkt te
betrekken.

Man roept op tot betere
verkeersborden

By VICTOR ERDWAALD

Zorg ervoor dat je beter de weg kan
vinden. Dat vindt Berend Lind, een plaat-
selijke bewoner die wel wat ervaring heeft
met het kwijtraken van de weg. "Ik ben al
jarenlang de weg kwijt, maar nu ik hem
eindelijk een beetje kan vinden, kom ik
erachter dat het je niet makkelijk wordt
gemaakt." aldus meneer Lind.

Verwarrende borden

Hij wijst erop dat op veel plekken de
borden duidelijker kunnen zijn dan ze nu
zijn. "Ik zag laatst een bord waar een pijl
op stond die recht naar boven wees. Wat
moet ik daar nu weer mee, er was geen
ladder, geen trap, geen vliegtuig, hele-
maal niks. En toen zei iemand dat die pijl
voor rechtdoor bedoeld was. Het is een
gekkenhuis."

Meneer Lind zou graag zien dat
er overal pijlen op de grond worden
geschilderd zodat er geen twijfel kan
ontstaan. Ook hoopt hij dat er meer bor-
den op het water worden aangebracht zo-
dat mensen daar ook niet meer kunnen
verdwalen.

Blijdorp vol
By BAS ARSTEN

Directeur Co Ompetent heeft
aangegeven dat dierentuin Blijdorp tot

de nok toe vol zit en er niets of niemand
er meer bijkan. "We snappen dat alle
mensen en dieren heel graag naar onze
prachtige dierentuin willen komen, maar
het past simpelweg niet meer." laat hij
aan onze verslaggever weten. "Misschien
dat we op de lange termijn iets kunnen
betekenen, maar momenteel kunnen we
niet veel doen."

Directeur Ompetent laat weten dat hij
contact heeft opgenomen met zijn col-
lega’s maar dat hij van hij nog niets heeft
teruggehoord. "Ik had wat hoop op Artis,
maar daar nam niemand de telefoon op."

Jachtgeweren te
koop

Jachtgeweren te koop! Ideaal voor de
jacht! Te halen bij je plaatselijke wapen-
winkel.

Vogelspotter zoekt
vogels

Ik ben een beginnend vogelspotter,
maar ik kan geen vogels vinden. Help me
alsjeblieft.

Bonte avond

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


