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Dieren ontsnapt! Artis
radeloos.

By BEN EEST

In een ongekende vreemde samenloop
van omstandigheden is de dierentuin Artis
gisteren volledig leegelopen. Vele bezoek-
ers kwamen vol verwachting alle dieren
bekijken, maar tot hun verontwaardiging
werden zij begroet door een berg lege
kooien zonder dat er een dier in de wijde
omgeving te zien was.

Lege kooien in Artis

Verzorgers in de dierentuin merkten
dat er iets mis was toen een van hen
meerdere keren in de leeuwenkooi had
rondgelopen en geen enkele keer te grazen
genomen was. De verzoger, een zekere
meneer Berend Lind, stond ons kort te
woord. "Ik had mijn bril achterstevoren
op.", aldus de heer Lind, "Maar ik vond
sowieso dat er te weinig geluid uit die
kooi kwam. Normaal hoor je ze altijd
snorren".

De directeur van Artis, me-
neer Willem Aardeloos, bood zijn
verontschuldiging aan de bezoekers.
"Dit is natuurlijk ontzettend vervelend
voor iedereen, zeker voor mij... ik bedoel,
voor alle families die naar de dierentuin
zijn gekomen. Ik wou dat ik hen hun geld
terug kon geven, maar helaas heb ik in
de regels geschreven dat dat niet kan, dus
we zullen het moeten houden."

Op de vraag wat de dierentuin op de
korte termijn van plan is te doen aan het
gebrek aan dieren, reageerde de directeur
adequaat. "Geen zorgen, wij hebben altijd

een plan B klaarliggen voor de bezoekers
omdezelfde prachtige dieren te vertonen."

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Artis directeur heeft
nieuwe passie

By TIMO HEATER

Artis directeur Willem Aardeloos is
bezig met een van zijn nieuwe passies,
theater. "Ik ben zeker al sinds gisteren
geïnteresseerd geweest in het theater dus
het is prachtig dat ik dit eindelijk kan
opzetten." aldus de heer Aardeloos, die
van plan is een toneelstuk vol met mensen
in een dierenpak op te zetten. "Men zal
het gevoel krijgen dat ze in de jungle rond-
lopen, of wellicht zelfs in een dierentuin."

Beschuldigingen dat dit een poging
is om aandacht van het dierentuin prob-
leem af te leiden wijst de directeur res-
oluut van de hand. "Belachelijk!" meent
hij. "Deze dingen staan volstrekt los van
elkaar. We zorgen alleen dat de vraag
naar goed theater wordt vervuld in Rotter-
dam. Ik hoorde geruchten dat een Dolfi-
jnenkamp aankomende vrijdag van plan
is een Bonte Avond te organiseren, dus ik
wilde dat voor zijn."

Ongeacht de beschuldigingen, moet
de directeur nog wel op zoek naar ac-
teurs. "We hebben slechts een acteur
momenteel." aldus de directeur. "Een
getalenteerde knaap genaamd Tobias. Hij
zal een papegaai spelen."

Frank Vlam uitgeblust
By WOPKE ATER

Bekende dierexpert Frank Vlam heeft
besloten om het een tijdje rustig aan te
doen. Vlam geeft aan dat sinds de breuk
met zijn vriendin Ella Jihals, hij min-
der energie heeft. Hoewel vele fans dit
waarschijnlijk naar nieuws vinden heeft

Vlam ook goed nieuws: Zijn zus Franka
zal een stuk actiever zijn rond deze tijd en
volgens Frank is zij minstens zo goed als
hij.

Spelers gezocht!

Ben jij goed in een dier spelen? Kan je
grommen, kwaken of brullen? Neem dan
snel contact op met Willem Aardeloos
van dierentuin Artis!

Kaarten van
Rotterdam gezocht

Ik woon al 30 jaar in Rotterdam en ik
ben daarvan al 31 jaar de weg kwijt. Kan
iemand mij een kaart bezorgen?

Berend Lind

Kom naar Artis

Binnenkort weer heel veel nieuwe
dieren! Lijken mogelijk een beetje op
mensen in een pak.

Bonte avond

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


