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M UIZEN IN JE MOTOR.
KAN HET GEKKER?
Stel, je hebt een Fireblade. Niet 1 van de meest
kinderachtige sportmotoren, denkt de kenner
dan. Stel dat diezelfde Blade maar een top van
80 km/uur haalt en op de testbank slechts 35 pk's
laat zien, dan begin je toch langzaam aan jezelf te
twijfelen. Vooral als er op het eerste gezicht helemaal geen technische gebreken zijn, die de traagheid verklaren .... Wat blijkt na enig speurwerk?
De luchtfilterbe huizing wordt bewoond door een
complete muizenfamilie!Jan Renken vanJR
Tun ing Motorsport gaat ervan uit dat het nazaten
van Speedy Conzales zijn geweest.
Met dank aan KicXstart, 8-2003.

Nepwespennest
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Flevoland

Woningstichting laat
duiven vergassen
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Tekening Rineke Karels

Wespen zijn een terugkerende bron van ergernis in de zomertuin. Helemaal voor mensen die voor deze insecten allergisch zijn. Familie E. Broer uit Moerkapelle wint de boekenbon met een briljant idee: ,.We kregen de wespen weg door
een wespennest na te maken. Je blaast een bruine papieren
zak op, bindt er een touwtje omheen en hangt hem in de
buurt van het echte wespennest . Het is de eenvoud zelf,
maar het werkt. Je moet namelijk weten dat een wesp nooit
bij het nest van een andere wesp komt. We hebben het in de
vakantie op de camping ook geprobeerd en jawel, zelfs daar
bleven de wespen weg."

LELYSTAD• Woningstichting Centrada uit
Lelystad laat binnenkort acht duiven vergassen, die de bewoners van een flat tot
wanhoop drijven. De corporatie reageert
hiermee op klachten van bewoners van de
bovenste galerij van de flat. De duiven
zouden daar de hele boel onderpoepen.
De vaak oudere bewoners vinden dit niet
alJeen vies, maar zijn ook bang uit te glij•
den.
Wegjagen helpt niet, aldus Centrada,
want de vogels komen dan gewoon terug.
Ook vaker schoonmaken is geen oplossing, de overlast verdwijnt daar niet mee.
"Vergassen is het beste. We drukken de
onderburen bovendien op het hart om
geen duiven meer te voeren. Anders
hangt hier straks net zo snel een nieuwe
groep rond."
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Noord-Holland

Junks gaan voortaan
'vergaderen' op straat
AMSTERDAM • Drugsgebruikers in Am-
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