Vlooien plaag
in politiebureau
T1 LBU RG - Een politiebureau in
het centrum van Tilburg moest
tot gistermiddag dicht om een
veronderstelde vlooien plaag te
be~trijden. Zondag hadden de
beestjes twee agenten in het bureau aan de Stationsstraat te pakken genomen, waarna een ongediertebestrijder werd ingeschakeld. Hij zette het hele pand op
zijn kop, maar kon geen vlo ontdekken. Voor alle zekerheid liet hij
een giftig poeder op de begane
grond achter.

Spinnen in
huis kost in
België geld
DIEPENBEEK • De Belgische
gemeente Diepenbeek gaat
belasting heffen op uitheemse spinnen en andere
exotische "huisdieren". Eigenaren van de beesten
moeten vanaf 1 januari
1999 jaarlijks ruim 26 gulden neertellen.
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Diepenbeek is de eerste
Vlaamse gemeente die met
de regeling komt. meldt de
Belgische krant De Standaard. Een eerste plan eerder dit jaar liep spaak omdat
de Limburgse gouverneur de
lijst dieren te lang vond en
onmogelijk te controleren.
Een restauranthouder had
bijvoorbeeld belasting moeten betalen voor de levende
kreeften die hij gekookt wilde opdienen.
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Chilipeper tegen
ongedierte

Muizenjacht met
een staartje

HOUTEN - Wetenschappers in
· de VS hebben een wapen ontdekt in de strijd tegen ongedierte: chilipeper. Een instituut in
New Mexico stelde vast dat de
scherpste soort chilipeper, de
rode habanero, insecten en
knaagdieren stopt. Het spul is
zo scherp, dat het gemengd met
verf, lakken of isolatiemateriaal
de eetlust bederft van houtwormen en ratten die kabels kapot
kna~en.
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Ongewenste
vl iegpassagier

UTRECHT· Bij een poging
de muizen in zijn keuken
te verjagen, is een
Utrechter met brandwonden aan armen en
gezicht iR een ziekenhuis
beland. De man spoot
twee spuitbussen deodorant leeg, waarna de
geurwolk ontplofte door
de waakvlam van de geiser of een vonk van de
koelkast. Er ontstond
geeh brand. Hoe het met
de muizen staat, is niet
bekend.

Als ongewenste passagier heeft een vleermuis de Atlantische
Oceaan overgestoken
aan boord van een toestel van Air
Canada dat op weg was van Londen naar Toronto. Om welke soort
vleermuis het ging, was onbekend. Vermoedelijk heeft een van
de passagiers het dier in zijn
handbagage aan boord gesmokkeld. Een bemanningslid wist het
dier t~ vangen en veilig te stellen.
Tragisch genoeg heeft de vleermuis dat niet overleefd.
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