O Van Lierop
Conserveert & Herstelt Hout I Verdrijft Vocht
Van Lierop staat af 45 jaar bekend als gespecialiseerde onderneming in de bestrijding van hou/aantastende
insecten, zwamsanering op hout- en muurwerk, constructief herstel van verzwakte bafkeinden en
houtconstructies met epoxytechniek en vochtwering. Vanuit 6 vestigingen in Nederland en België werken
45 medewerkers gemotiveerd en vakbekwaam aan restauratie- en renovatieprojecten. Tienduizenden
kastelen, kerken, grachtenpanden, molens, boerderijen en woningen zijn door ons met succes behandeld.
Van Lierop werkt in opdracht van: Rijksoverheid, gemeenten, architekten, aannemers. kerkelijke instanties,
musea, woningbouwverenigingen, makelaars en particulieren.
Van Lierop is ISO 9001, VCA* en KOMO gecertificeerd en lid van de NVPD.

KORT NIEUWS

Muis kruipt in
geldautomaat en
verslindt geld
Een muis heeft in Estland een hoop
bankbiljetten vern ietigd, nadat ze
in een automaat was geklommen.
Een klant ontdekte de muis toen hij
geld wilde afhalen en slechts halve
bankbiljetten kreeg. De veiligheidsdienst van de bank staan voor een

In verband met de groei van ons bedrijf zijn wij voor onze vestigingen
te LIEMPDE INBI en ALPHEN a/d RIJN IZHI op zoek naar enthousiaste:

raadsel. "Zoiets hebben we nog nooit
meegemaakt", zegt een woordvoerder. "Waarschij nlijk werd de muis

Medewerkers Houtconservering mtv

aangetrokken door de warmte van de
machine." De muis verbleef een heel

Voor de bestrijding van houtworm, boktor en zwam.
Functiespecifie ke eisen: technisch inzicht, flexibel, klantgericht en rijbewijs B.
Een diploma Bestrijdingstechnicus is een pré.

en

Timmerlieden Houtrestauratie mtv
Voor het herstellen van houtconstructies met epoxytechniek.
Functiespecifieke eisen : technisch- en bouwkundig inzicht, timmervaardigheid en
rijbewijs B.
De bovenstaande functies hebben een afwisselend karakter en vragen om het vermogen zelfstandig te
kunnen werken. Van Lierop biedt een leuke werkkring, een bus van de zaak, goede secundaire
arbeidsvoorwaarden en inteme- en externe opleidingen.

Uw sollicitatie kunt u schriftelijk of per e-mail richten aan:
Van Uerop t.a.v. Dhr. G.P van Uerop I postbus 52 l 2400ABA/phen a/d Rijn
T 0172 4335141 www.vanlierop.nl I info@vanlierop.nl

weekend in de geldautomaat.

150 vliegen neermeppen, zoniet boete
Ch ina - Een supermarkt in Dongguan
verplicht zijn personeel elke dag
150 vliegen neer te meppen, zoniet
riskeren de werknemers een boete
van 6,25 dollar per dag. Dat staat te
lezen in de Chinese krant Southern
Metropolis News. De winkel hoopt
met die maatregel de hygiënische
omstandigheden te verbeteren. Veel
personeelsleden zien de boetes echter
niet zitten en kwamen in opstand
tegen de absurde schoonmaakwoede
van hun baas.

In de schijnwerpers:

het papiervisje
Afgelopen week stonden de media bol van
problemen met het papiervisje (Ctenolepisma longicaudatum Escherich; niet te
verwarren met het zilvervisje, Lepisma
saccharina L. !). leder zichzelf respecterend medium wijde er wel een artikel
aan. En
dat heeft

staat het papiervisje bij het KAD al jaren

en bij besmetting op eenzelfde wijze

met stip op één in de toptien van ingezonden monsters. Problemen met de beestjes
vinden vooral hun oorsprong in onze goed

worden behandeld.
Wanneer deze acties niet gelijktijdig
worden uitgevoerd, is een behandeling

geïsoleerde woningen. Die hebben dubbel
glas, centrale verwarming en dakisolatie
waardoor ze warm en droog zijn. En daar

gedoemd te mislukken.

vaart het papiervisje wel bij.

Preventieve maatregelen:

Bestrijding
Het KAD hamert op een goede bestrij-

- Controleer boekenkasten, sch ilderijen
en dergelijke op aanwezigheid van de

het KAD
geweten.
Non-stop

ding. Dat wil zeggen: een bestrijding die
te allen tijde gepaard gaat met acties om
de bron aan te pakken. Naast het uitvoe-

beestjes of vraat schade
- Breng behang naadloos aan (papiervisjes
gaan achter loshangende delen zitten).

journalisten aan
de lijn. Over hoe papiervisjes eruit zien,

ren van een naden- en kierenbehandeling
is het belangrijk dat besmette goederen
worden behandeld. Hiervoor kunnen

- Controleer op zolder regelmatig de dozen
die er al lang staan (een zolder met cvketel is droog en warm).

wat ze kunnen aanrichten, wat eraan te
doen is, enzovoorts. Het leek wel alsof
heel Nederland zuchtte onder een papier-

methoden gebruikt worden als diepvriezen
(kerntemperatuur tenminste enkele dagen
-200C), verhitten (boven 560C), verlaagd
zuurstof, en gammastraling. Daarnaast is

visjesplaag.
Nu is een beetje aandacht voor papiervisjes niet verkeerd. Per slot van rekening

p24 DIERPLAGEN 2-2007

het belangrijk dat aan de woning geschakelde panden ook worden geïnspecteerd,

