Nieuwegein

WAS HET EEN KREKEL OF EEN ANDER PLAAG DIER?
'In de gemeente Nieuwegein komen jaarlijks hooguit één of twee meldingen van huiskrekels binnen. En sommige
jaren zelfs helemaal geen. Dus als er dan een meld ing komt ben ik toch wel verrast; zeker als het een flatgebouw betreft
van zo·n 40 woningen boven een winkelcentrum.
De melding ging als volgt :
Een zeer geëmotioneerde mevrouw belde op dat ze last had van krekeb en dat ze al drie nachten niet had kunnen slapen van het getjilp. Ze hoorde ze door het hele huis, zelfs in de badkamer. Om h et probleem zo vlug mogelijk op te
lossen, heb ik maar gelijk een afspraak gemaakt om later op die dag een onderzoek te houden. Op de vraag of de buren
er ook last van hadden, moest ze het antwoord schuldig blijven. Ook had ze de krekels zelf nog niet gezien.
's Middags om drie uur belde ik aan, een dame op leeftijd deed open en ontving mij met open armen. Na nogmaals
haar verhaal te hebben aangehoord, kon ik op onderzoek uit. Nou is een krekel -zolang je hem niet hoort- erg moe11!jk
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te traceren, dus ik was op mijn knieën het halve huis al door toen ik eindelijk de krekel hoorde. Ik was op dat moment
in de badl-.amer en kon niet helemaal goed horen waar het geluid precies vandaan kwam, maar voor mijn gevoel !-.-wam
het ergens uit de hal. Een meterkast was er niet, dus daar kon het niet vandaan komen. Toen zag ik het kastje van de
intercom, en enthousiast schroefde ik het apparaat open. Niets ande-rs verwachtende dan dat de krekel zich in het
warme kastje verscholen had! Groot was mijn teleurstelling toen bleek dat de krekel niet in het kastje zat. Maar de
teleurstelling duurde maar even want plotseling klonk weer de roep van de mannetjes-krekel. Recht boven mijn hoofd
dit keer en wat zag ik? Een "brandmelder". Mijn plaagkrekel was een elektrische
krekel! Omdat de batterij bijna leeg was, gaf de melder öm paar minuten een
kort signaal dat inderdaad erg veel op een krekel leek.
Mijn advies voor de bestrijding? Heel simpel: batterij eruit en klaar was ik.
Mooi hé, wat hebben wi1 toch een boeiend vak elke dag leer je er wat bij.
Helaas krijgen we er geen EVM punten voor."
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