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Ratten knaagden telefoonkabels stuk
(Van een onzer verslaggevers)
Oldenzaal - onder het bejaardencentrum Scholtenhof in Oldenzaal is een menigte ratten ontdekt. De ratten bleken de telefoonkabels, die in de schuilkelders onder de flats liggen aangevreten te hebben. De dieren konden in de kelders komen,
doordat de zich daarin bevindende rioolputten niet waren
voorzien van ijzeren roosters. De putten zijn inmiddels door
een aannemer afgedekt, zodat de bewoners weer gerust kunnen
zijn.

Grote veldmuizenschade
Eind 1964 bezocht een van de buitenambtenaren van onze afdeling een fruittuin in
Lith, waar veldmuizen enorme schade hadden aangericht. Men had reeds 300 bomen
(5- en 7-jarige appelstruiken) gerooid; van het merendeel ervan had men 2 jaar tevoren
nog f 8.- per boom geplukt.
De totale door de muizen veroorzaakte schade kon op ca. f 5000.- tot f 6000.worden getaxeerd.
Na het door onze ambtenaar verstrekte advies bleken bij een controlebezoek in
februari van dit jaar, geen verse muizensporen meer in de bewuste tuin aanwezig te zijn.

Tropische vogels gedood

TIJD-MAASBODE
(15-1-'65)

Ratten moorden in volière
(Van onze correspondent)
VLISSINGEN, 14 jan. - Toen de heer J. v. B. uit Capellebrug (Z.-Vlaanderen) woensdagochtend bij zijn volière met tropische vogels kwam trof hij een bloedbad aan. 's Nachts waren
ratten die volière binnengedrongen en hadden van de 35 vogels
er 32 doodgebeten.

Een tuinder in Blerick was in het bezit van een stel fraaie tropische siervogels. Door
een deel van deze vogelpracht te doden, berokkenden bruine ratten hem een schade van
f 400.-.

Goed begin
Op een van de eerste morgens van 1965 ontdekte de eigenaar van een hanenmesterij
in Kessel 97 kuikens dood onder een betonnen bak.
Ratten bleken ze daarheen te hebben gesleept. Een nader onderzoek bracht nog
80 dode kuikens te voorschijn.

Kinderen door ratten gebeten
Bnkele maanden geleden werd in Roermond een jongetje van 8 maanden ernstig in
armen en schouders gebeten door ratten, die het kind in zijn bedje hadden aangevallen.
Het slachtoffertje moest enkele dagen in een zuikenhuis worden verpleegd.
Ongeveer een week later overvielen in Waubach ratten een driejarige jongen in zijn
slaap en brachten hem gevaarlijke beten in de hand toe. Ook dit kind werd zekerheidshalve -in een ziekenhuis behandeld. Het was de tweede maal dat het door ratten is gebeten; in de afgelopen winter werd zijn gezicht door 1de ondieren toegetakeld.
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Ratten in de aanval
Bij een brand in een varkensstal in Badhoevedorp kwamen
tientallen ratten te voorschijn. De dieren vonden in de brandslangen een dankbaar knaagobject.
TIJD-MAASBODE
(27-4-'65)

Gezellig naar de film ... met vijf ratten !
De bewoners van de Argentijme stad Teresopolis zullen
voortaan, als zij naar de bioscoop willen gaan, vijf ratten dood of levend - moeten meebrengen. Als zij aan deze voorwaarde voldoen, mogen zij de voorstelling kosteloos bijwonen.
De stedelijke overheid hoopt op deze wijze een rattenplaag afdoende te bestrijden.
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