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WESEL - Een 32-jarige man
in de ~uitse stad Wesel,
niet.ver van de grens met
Nederland, is het gebruik
van een vlooienspray duur
komen te staan. Toen het '
goedje ontplofte werd er
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een gat van 25 vierkante .
meter in het dak geslagen.
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be woning zelf wérd bijna
geheel verwoest. Volgens de
politie van Wesel kwam de
man met de schrik vrij. Nadat hij het middel had geJ:iruikt, h.id hij alle ramen en.
deuren gesloten en was hij
zelf wegens de stank zijn
woning uitgevluc:ht. Doordat
de wasmaèhine in de badkamer naar een ander wasprogramma
overschakelde,
kwam het mengseJ van lucht
en het insektenmiddel tot
o.ntploffing.
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en juwelen, waarop 1.et trio ervandoor ging_.

Kakkerlakken
belegeren dorp
HOXTER • Het West-Duitse dorp
Erkeln (670 inwoners) gaat gebukt onder een kaklierlakkenplaag van ongekende omvang.
Het ongedierte wordt met een
grootscheepse campagne bestreden. Hoede alleseters in het dorp
terecht zijn gekomen, is een raadsel. Mogelijk zijn de eieren meegekomen via geïmporteerd voedsel ofvoer.

Ratten
HANOI (AP) - Het aantal menselijke slachtoffers van een campagne
teoen ratten in Vietnam loopt steeds
ve~der op. Alleen in de noordelijke
provincie Thai Binh zijn dit jaar al
zeventien slachtoffers gevallen nadat ze in een elektrische rattenval
waren gestapt en werden geëlektrocuteerd. Volgens Nguyen Van Chin.
een politieofficier in Thai Binh, zijn
reeds zes mensen in staat van beschuldiging gesteld voor het zetten
van vallen die 101 menselijke slachtoffers hebben geleid. Een van hen
werd reeds tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld.

-·-------....
Parade·van
'Muizenplaag
natuurramp'
ZAGREB. De autoriteiten hebben
de muizenplaag in het achterland
van de Kroatische havenstad Split
uitgeroepen tot natuurramp. De
zich razendsnel vermenigvuldigende knaagdieren teisteren het
gebied. De hongerige en agressieve beestjes hebben niet alleen de
oogst verwoest, maar vallen ook
mensen aan. Deskundigen hebben geen verklaring voor de muizenterreur. De schade wordt geschat op ruim twee miljoen gulden.

maden bij
thuiskomst
Van onze correspondent
APELDOORN, dinsdag
Een Apeldoornse familie die
afgelopen weekeinde van
vakantie terugkeerde, trof
een van onder tot boven vernielde woning vol maden
aan.

Bovendien bleken er vele
stukken van de huisraad en
apparatuur te zijn gestolen.
In de keuken·wemelde het van
de maden omdat de inbreker, die zo'n anderhalve
week eerder had toegeslagen, de stekker van de diepvriezer uit het stopcontact
trok.
De hevig geschrokken familie
moest door slachtofferhulp
worden opgevangen.

