Kakkerlakken gezocht voor filmrol
BRISBANE - In Australië kunnen
kakkezlakken een filmrol krijgen.
Filmers daar zijn op zoek naar
5000 van de fraaiste levende
exemplaren van dit gewoonlijk zo
gehate insect. Voor de aanschaf
van de kakkerlakken is 700 gulden uitgetrokken. Voorwaarde is
wel dat de insecten in groepen
van minimaal 25 exemplaren
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ELSENDORP - Miljoenen vliegen
hebben een gezin in El•endorp
(NB) gisteren uit hun woning ver,
jaagd. De afgelopen dagen zijn de
insecten in het huis neergestreken. Het pand, dat in het buiten•
gebied ,wt, ziet un de binnen·
en buitenkant helemaal zwart.
De vliegenplaag is afl<omsHg
van een vlakbij gelegen iller
waarover kippenmest is uitgere•
den.· Pogingen de vliegen te ver•
delgen hebben niets opgclevc.rd.
De gemeente heeft een gespe•
dalisecrd bedrijf ingeschakeld.
Wie opdraait voor de kosten is
nog onbekend. Hoe lang de plaag
aanhoudt, hangt af van het weer.
Als het warm blijft, komen vermoedelijk nog veel meer larven in
de kippenmest uit
Het getroffen gezin is niet van
plan voor begin volgende week in
dewoningterugtekeren. Hetwas
gisteravond onbereikbaar voor
commentaar.
ANP

worden aangeleverd en dat ze ten
minste drie centimeter lang zijn.
qeslacht en kleur zijn onbelangrijk.
De kakkerlakken gaan een rol
spelen in de film Cubby House.
Voor de opnamen van de film,
aan de Australische kust bij Brisbane, is een budget van zeven
miljoen gulden beschikbaar.
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dankzij een speciale borstel, de spin-vriendelijke
uitvinding van de Ierse uitvinder Tony Allen, gemakkelijk en levend gevangen
kunnen worden. Aan het
uiteinde van de stok zit een
borstelige kop, die door
een hendt:I voorzichtig ineen geklapt kan worden,
zodat de spinnen levend
van de muur gehaald kunnen worden.
Omdat zijn twaalfjarig
zoontje bang is voor spinnen en Allen zelf niet langer
zich in allerlei bochten wilde wringen om de beestjes
te vangen, bedacht de Ier
deze uitvinding. De uitvinding trok veel bekijks tijdens de internationale uitvindersbeurs in het Zwitserse Genève.
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Wegens muizen even
geen popcorn in de bios
Van een onzer verslaggeefsters

Utrecht
In de Utrechtse bioscoop Camera/Studio aan de Oudegracht wordt tijdelijk geen popcorn meer verkocht om de muizenplaag tegen te gaan.
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DE ECHTE USA-POPCORN
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,.De muizen liepen door de zalen en dat is niet meer acceptabel. De bezoekers aten vaak hun
doos popcorn maar halfleeg en
lieten de rest op de grond vallen.
Popcorn vinden muizen hel allerlekkerst", aldus bedrijfsleider
A. Florie. Ook een aantal andere
bioscopen in de stad kampt met
muizenoverlast.

Het stoppen van de popcornverkoop 2iet Florie als een laatste
redmiddel in de strijd legen het
ongedierte. In de bioscoop
wordt al gif gestrooid, maar als
er lekkere popcorn op de grond
ligt, laten de muizen de giftige
korrels links liggen.
In de Catharijnebioscoop verjagen twee katten al jaren de
muizen. Het houden van katten
blijkt de meest afdoende maatregel tegen muizenoverlast,
maar katten zijn voor Camera/
Studio geen optie, aldus Floric.
"De deuren naar buiten staan
open, dus dan ben je die katten
zo kwijt. Ze lopen ook het gevaar om overreden te worden."

........--;=:r"'C::'""'='..,._...,,. , -......- ::;;;--..,.----;=r-------

►

Utrechts Nieuwsblad

22/07/2000

-..:=--.
:;"'I"·-..-

DIERPLAGEN Informatie 3 · 2000

19

