Beestjes oorzaak brand Neeltje Jans
Van onze correspondent
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Een professioneel bedrijf in dienst van professionelen

NEEL1JE JANS - De grote brand
d ie dinsdagnacht in Delta Expo
op Neeltje Jans woedde. is veroorzaakt door ongedierte. Dat
heeft onder de vloer liggende
elektrische kabels kapotgevreten.
Politiewoordvoerder Van Mourick zei gisteren dat onderzoek
van medewerkers van het team
forensisch technische ondersreu-

ning van de politie Zeeland heeft
uitgewezen dat de oorzaak van
de brand van technische aard
was. De brandhaard bevond zich
op en onder de keukenvloer. Vrijwel zeker is dat lekstroom vanuit
door ongedierte kapotgevreten /
kabels onder de vloer de brand
heeft veroorzaakt.
De brand legde de entree, een
restaurant en de bioscoopzalen /
van Delta Expo volledig in de as.
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Fabrikant en leverancier van hoogwaardige producten.
Onze showroom is dagelijks· geopend.
Op aanvraag is onze prijslijst & informatie verkrijgbaar.
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Brand Neeltje Jans
door ongedierte
Door ratten kapot gevreten kabels
hebben vrijwel zeker de brand veroorzaakt die maandagnacht het
Delta-paviljoen van Waterland
Neeltje Jans in de as heeft gelegd.
Dat blijkt uit technisch onderzoek. Het paviljoen van het attractiepark bevatte een restaurant,
winkel, twee filmzalen en de kassa's. Het wordt voor het begin
van het volgend zomerseizoen
herbouwd.
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Britse vacature
Telefoon~ 0342 - 420 435
Fax:
0342 - 493 868

Veemweg 2 - 3771 MT Barneveld

EDIALUX .. alles voor een trefzekere ongediertebestrijding!

Muizenissen
LEEUWARDEN (ANP)Een muizenplaag maakt
het de politie in de binnenstad van Leeuwarden
lastig.

Muraka:
Als hygiëne een voorwaarde is.
Iedere dag opnieuw doen bedrijven, instellingen,
horeca-ondernemers, en hun leveranciers, hun uiterste best om het de klanten naar de zin te maken. Niet
alleen de kwaliteit van eet- en drinkwaren is hierbij
bepalend, maar ook de ambiance waarin de service
verleend wordt. Een gezellige, hygiënische omgeving
doet nu éénmaal meer genieten van eten en drinken.

Muraka bv houdt zich al bijna 35 jaar bezig met
bedrijfshygiëne. Onze serviceverlening is steeds afgestemd op de laatste ontwikkelingen op hygiënegebied.
Deze jarenlange ervaring in vele branches biedt onze
opdrachtgevers een betrouwbare garantie als hygiëne
een voorwaarde is.
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Eén van de zaken waar u dan liever niet mee te maken
krijgt, is ongedierte. Besmetting door ongedierte is zo
gebeurd. Bijvoorbeeld door het binnenbrengen van
een partij besmette goederen of grondstoffen. Het is
belangrijk dat u erop kunt vertrouwen dat deze
besmettingen snel en deskundig worden bestreden.

Muraka bv
De Stoven 13-15, 7206 AZ Zutphen
Tel. 0575-522030, Fax 0575-522432
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De afgelopen tijd vraten
de dieren het eten in de
korpskantine aan. In overleg met de Keu1ingsdienst
van Waren besloot de cateraar de kantine gisterert
te sluiten.
De tachtig agenten moeten een lunchpakket meenemen of in hun pauze
een bezoek brengen aan
de bakker. De renovatie
van een naastgelegen
pand is de oorzaak van de
muizenplaag, stelde de politie. ,.Niemand is bang
voor de muizen. Maar uit
hygiënisch oogpunt kon
het echt niet meer", aldus
politieambtenaar B. Klare.
Een reinigi ngsbedrijf zette valletjes, maar tot nu
toe met weinig succes. De
lunchpakketten worden
achte~ slot en grendel bewaard. Het is onbekend
wanneer de kantine weer
toegankelijk zal zijn voor
de agenten.
RD 1/8/02

HUIJBERGEN

Vlooien plaag
verjaagt bruid

)

Vlooien hebben bezit genomen
van de rooms-katholieke kerk Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming in Huijbergen. De vlooienplaag was zo hevig dat de pastoor
een huwelijksmis elders moest
opdragen. Ook de zondagse gebedsdienst moest elders worden•
gehouden. Als alles goed gaat,
kunnen de parochianen zondag
weer gewoon aanschuiven op
hun eigen kerkbank.
AD 7/8/02
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LONDEN (OPA) - Acht afgevaarJ
cligden van het Britse Lagerhuis (
hebben gisteren in een officieel
)
verzoek gepleit voor de aanschaf
van een kat. De volksvertegenwoordigers willen dat het root:
dier de vele muizen te lijf gaat.
De knaagdiertjes zijn zelfs al in
het restaurant van het Lagerhuis
gesignaleerd. Het muizenprobleen is overigens niet nieuw.
Winston Churchill onderbrak
ooit een toespraak omdat er een
muis door de zaal liep.

RD 12/6/02

Griekenland ten
strijde tegen mug
ATHENE (OPA) - Veertig Griekse steden hebben de miljoenen
muggen in hun gebied de oorlog
verklaard. Dui zenden am btenaren e n boeren gaan aan de slag
met verdelgingsmiddelen. M et
handpompen zul len ze een nieuwe variant van het gif DDT gaan
verspreiden. De grootste muggenprobleme n lijken zich voor
te doen in de buurt van de haven stad Thessaloniki. De ri jstvelden in deze regio zij n het werk te rrein van miljoenen zoemende
muggen. Gebruik van DDT of varianten daarvan is in de EU verboden of gebonden aan strenge
regels. Voor de muggenoorlog is
4 .5 miljoen euro gereserveerd .

Twentse Courant 8/8/02
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