ÀLD MAN EN ..... UNRÀN
Er was eens een oude man in Friesland, die midden in de weilanden in een oud en vervallen huisje woonde. De man
woonde er met zijn zuster, was bijna doof en zag ook
niet zo best meer. Tijdens zijn rondgang door het
huisje kwam hij -zonder dat hij er iets van merkte- nogal wat ongedierte (unrän) tegen. In de
keuken, waar het een slordige boel was en ook
niet zo schoon, liepen hûsmûzen (Mus musculus) en af en toe ook een pipermûs (Crocidura
russula) over het aanrecht. Onder de vloer
ravotte de brune rot (Rattus norvegicus). Op de
vuile kopjes waren horen keamermiggen
(Musea domestica) te vinden en in de slaapka- ,,
mer wemelde het 's nachts van de stekneven
(C11lex pipiens).

Via een wrakke houten trap kwam hij op zolder, waar zich o.a. wespennesten bevonden met daarin ealjebijen (Vespa vulgaris). In de balken van het bouwvallige huisje hadden de
Deatikkerke of wyld horloazje of deaklopperke (Anobium punctatus Degeer), en ook de boktuorren (Hylotrupes bajulus) hun sporen achtergelaten.
In zijn woning hebben wij nog maar eens rond gekeken. We vonden ook nog de bakkerstuorre
ofwel moalwjirm (Tenebrio molitor), het beanetuorke (Bruchus sp.) en het eartetuorke (Bruchus pisorum L.) naast een ingeltsje, ook wel hearepykje, kofje-ingeltsje, peakjebrea of earmepykje (fam.
Coccinellidae) genaamd. Meestal vindt men van deze lieveheersbeestjes het Sänstippich Ingeltsje:
de versie met de zeven stippen. We moeten afscheid nemen van deze oude man, älde Piter is zijn
naam. Het liep niet goed af met älde Piter; hij liep via een wrakke loopplank over een slootje; de
loopplank brak en älde Pieter verdronk ....
(Met dank aan Feike Hoekstra, de Knipe)

25

Voorkomt ongedierte
Volgens de richtlijnen van de Europese Unie
(HACCP: Hazard Analyses and Critica! Control
Point) Planmatig met rapportage, advies en
voorlichting.
Bestrijding van houtborende insecten
Houtparasieten worden door deskundig
personeel bestreden. Ware Care B.V. geeft
10 jaar garantie op de behandelde delen.

Wering van vogels
Door middel van diverse producten kunnen
vogels geweerd worden.
• Ware Care B.V. geeft service door geheel
Nederland
• Al het personeel is S.V.O. gediplomeerd
(Stichting Vakopleiding Ongedierte)
• 24 uur service
• 7 dagen per week
• gratis advies en offerte

Aarzel niet, bel gratis:

0800 - 022 50 80
Gezien de groei van onze onderneming zijn wij
op zoek naar portefeuilles van gemeentelijke en
particuliere bestrijdingsbedrijven.
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