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ALGEMEEN DAGBLAD
(20/ 7 / 62)

Ratten in het bed
Utrecht - Het Utrechtse gezin K. in de Vrouwjuttenstraat is
gisternacht door een aantal in de slaapkamer opererende ratten
uit bed gejaagd. Een van de beesten heeft de heer des huizes
in de duim gebeten. De r.atten schoten zelfs onder de dekens
van het in allerijl door het echtpaar K. verlaten bed.
De heer K. en een bij hem inwonende zwager hebben de
ratten tenslotte tegen vier uur in de ochtend te pakken gekregen. Mevrouw K. had inmiddels de wieg op een tafel gezet om
te zorgen dat het ongedierte tenminste niet bij de baby zou
kunnen komen.
Er is in de woning van het gezin K. en in dat van de buren
al jaren sprake van een rattenplaag. Het huisvestingsbureau
heeft hen tot nog toe niet aan andere woningen kunnen helpen.
De gemeente heeft de huizen in de Vrouwjuttenstraat al eens
met een verdelgingsmiddel bespoten, maar dat heeft niets geholpen. De nesten zitten onder de grond, de huizen zijn oud,
en de rattenfamilies zijn in prima conditie.
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TROUW
(11 / 8/ 62)

Rattenplaag: twee kinderen ziek
Twee Zwijndrechtse kinderen, die in Tilburg bij hun grootmoeder logeerden, zijn daar in een ziekenhuis opgenomen. Geconstateerd is dat de kinderen aan para-tyfus lijden en dat
deze ziekte overgebracht moet zijn door ratten.
In de buurt waar de kinderen wonen, de Piet Heinstraat in
Zwijndrecht, heeft tijdens het bouwen van woningen lang een
kantine gestaan, waar arbeiders hun maaltijd gebruikten. Er
bleven veel etensresten achter, wat de ratten aangelokt moet
hebben. Ook nadat de kantine verdwenen was, zag men in de
straat veel ratten. Een bewoner zag zelfs 's avonds drie ratten
in een kinderbox, die buiten was blijven staan. De bewoners
van een aantal huizen hebben B. en W. medewerking gevraagd
bij het bestrijden van de plaag.
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