Hét
tegen krui

DIERPLAGEN Informatie is het toonaangevende
Nederlandse vakblad over dierplagen: eigentijds en onafhankelijk. Met wetenswf;lardigheden en actualiteiten op
het gebied van de hygiëne, de preventie en bestrijding
van dierplagen.

Van een onzer verslaggevers

Tarieven
Een jaarabonnement kost f 65,-.
Extra abonnementen op hetzelfde adres kosten f 40,-.
(Genoemde prijzen zijn excl. BTW).

Niet een gebrek aan
ruimte op het telefoonnetwerk
van Telfort, maar een ordinair
wespennest in een schotelantenne is er de oorzaak van dat pizza•
keten Al Capone's afgelopen vrij•
dag onbereikbaar was voor :tijn
klanten. Telfort spreekt van een
uitzonderlijke situatie en beroept
zich op overmacht, maar desondanks sleept Al Capone's het telecombedrijf voor de rechter.
Directeur Danny Galiart wil de
geleden schade, 'voorlopig enkele
miljoenen', verhalen op Telfort.
Een gesprek tussen de twee partijen loste gistermiddag niets op.
"We :tijn niet verder gekomen
dan een halve kop koffie", zegt
een verontwaardigde Galiart. ,,De
RO'ITERDAM •
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Miljoenenclaim
door wespennest
Telfort-delegatie maakte duidelijk van het pizzabedrijf. ,,Morgen is
dat over een schadevergoeding er opnieuw contact en zoeken we
niet viel te praten. Het ging alleen verder naar een oplossing. Maar
maar over de leveringsvoorwaar- we kunnen met de beste wil van
den." Voor zover bekend is het de de wereld niet over miljoenen•
eerste keer dat een gedupeerd be- claims praten."
drijf één van de nieuwe telecom•
Volgens de Telfort·zegsman
bedrijven voor de rechter sleept...- zijn de problemen met het opruiEen woordvoerder van Tel(i).i;-"l men va_!l,het-wespennest grotentiet nog wel degelijk t o e ~ ili ~ ~ s t , terwijl er volgens
de relatie met Al Capon~s,~o~~rtsf!r:l}e is van een langdudanlcs de 'onacceptabele
..rig ~ertonnectieprobleem. Vol-
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gens de stichting Telecomgebruikers Nederland (sTN), die vorige
week een zeer kritisch rapport
presenteerde over de Nederlandse telecombedrijven, past deze situatie precies in het beeld van dat
onderzoek. ,,De aanbieders moe•
ten gewoon eerlijk :tijn over de betrouwbaarheid van hun dien·
sten", zegt directeur John van der
Meulen. ,,Maar ze :tijn vooral be·
zig klanten te werven."
De Telfort-zegsman reageert
bijzonder geprikkeld op de woor•
den van de sTN-directeur: ,,Meneer Van der Meulen spreekt
weer eens voor :tijn beurt. Hij
heeft er geen benul van hoe ons
netwerk in elkaar zit. Wespen en
ander ongedierte hebben wij nu
eenmaal niet in de hand."

Kever legt
herbestrating
in Tilburg stil

BayerEB
Boyer AG, Leverkusen

Samenstelling: 125 9/I Betacyfluthrine - Dose

Toelatingsnummer: voor Nederland: 11790 N:
Division Animol Heolth - louizaloon 143 - B • l
productinformatie.
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voor de functie van bestrijdingstechnicus. D~
regelgeving en eindtermen en voldoen volle
kennis en kunde.

Voor wie bestemd?

Opleidingsniveau cursus?
Cursusduur?
Kosten?
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Voor functiona
bestrijdi ngstak
van plaagdiere
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Lager tot midd
7 cursusdag en t
theoriecursus f
excl. kosten EV
SVO-trainingsc

Bel voor inschrijfformulieren en nadere info
In verband met de t e verwachten aanmeldin
Er wordt gew erkt met w achtlijsten.
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Waar?

Ratten en muizen
regeren in Britse
parlementsgebouw
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Wespenzwerm
in de aanval
AMSTERDAM• Een woedende
wespenzwerm heeft drie Amster•
damse kinderen van circa 12 jaar
zo toegetakeld, dat zij naar het
ziekenhuis moesten. Ze deden
mee aan een roeitocht op de Sloterplas bij Amsterdam. Bij het spelen op het eiland verstoorden zij.
een. wespennest. Elfkinderen
werden gestoken, één van hen
zelfs zeven maal.

LONDEN (ANP) - De Britse parlementariërs zijn op reces, maar dat
betekent niet dat het Hogerhuis en
het Lagerhuis uitgestorven zijn, Ratten en muizen maken er momenteel
de diensl uit.
Het handjevol secretaresses, onderzoekers en bibliotheekmedewerkers dat
tijdens de twaalf weken durende vakantieperiode aan het werk is, klaagt dal de
gangen, kantoren en keukens worden
overspoeld door knaagdieren.
zijn
overal", zei een van de geschrokken
medewerkers tegen de zondagskran1
Sunday Express.
De dieren zijn tijdens bouwwerkzaamheden in gro1en ge1ale het Paleis
van Wes1minster binnengedrongen.
Veel moeite hoefden ze daar niet voor
te doen omdat de vloeren in een flink
aantal vertrekken zijn opengebroken
voor hel jaarlijkse zornerverbouwingsritueel dat veel parlementsleden uitsluitend zien als een verspilling van gemeenschapsgeld. De kosten daarvan bedragen dit jaar 10 miljoen pond (33
miljoen gulden). schrijft de Sunday Express.
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RD 23/8/1999

AD 28/8/1999

TILBURG (ANP) - De herbestratlna van de Tilburgse bln•
nenstad loopt nlnk vertrqln&
op door- de Aziatische lang•
boomkever.
In de haven van Anlwerpen
staan enkele uit China afkomstige
zeecontainers met daarin houten
kratten met zandkleurig graniet,
bedoeld voor de Tilburgse winkelstraten. Er bestaat een kans dat de
zeer schadelijke kevers zich in de
kratten hebben genesteld.
Probleem voor Tilburg is dat de
Belgische autoriteiten de houten
kratten eerst aan een grondige inspectie willen onderwerpen voordat ze worden vrijgegeven. De kevers vonnen in China een ware
plaag en ook in de Verenigde Staten houden ze behoorlijk huis,
De beestjes nestelen zich in bomen en zijn in staat hardhout te
verwoesten. De Belgen geven nu
gehoor aan een oproep van de Europese Unie aan alle lidstaten om
elke vracht uit China te conlJ'Oleren op de kevers.
Ondenussen zit Tilburg met de
kwestie zwaar in z'n maag, zo erkende een woordvoerster gisteren.
In allerijl zijn omwonenden en
middenstanders op de hoogte gebracht Het oponthoud duun vermoedeliJ1c minimaal een week.

RD 20/10/1999

l ·Vlooien teisteren filmfestival

i

Vo1rnï • Ongewenste bezoekers
plagen de organisatie van het
filmfestival Venetië. Sommige
gebouwen van het evenement,
dat deze week in alle hevigheid
losbarst, worden geteisterd door
een stoet vlooien.
Om te voorkomen dat hooggeeerde gasten als Tom Cruise, Ni•
cole Kidman, Antonio Banderas
1 en Melanie Griffith krabbend de

s

premières van hun eigen films
bezoeken, is de reinigingsdienst
ingeschakeld. De betreffende za•
len zullen worden gedesinfec•
teerd.
Volgens de organisatie van het
festival zijn de insecten afkom•
stig uit de hoogpolige, dikke tapij·
ten uit de perskamers. Die ruimtes :tijn sinds vorig jaar niet meer
gebruikt.
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