Scharnierende horren
Ook deze hor-soort kan op en in het kozijn vastgemaakt worden. De speciale scharniertjes
maken het mogelijk het hor-raam in zijn geheel weg te laten (bijvoorbeeld om het 's winters
op te bergen).
Een scharnierende hor heeft als voordeel dat je hem net als een raam open kunt doen,
bijvoorbeeld om een stofdoek uit te slaan. Wie dat niet nodig vindt kan een uitneembaar
gaasraam met een paar veerstiften in het kozijn monteren. Dat blijft de hele zomer gesloten.

Deuren
Ook voor keukendeuren, terrasdeuren en andere ingangen zijn horren in de handel. Zo zijn
er draaiende en schuivende deuren in alle soo rten en maten.
Een andere oplossing en bovendien goedkoper, is het kralengordijn. Maar zo'n gordijn
houdt minder insekten tegen dan een hordeur. Voordeel is echter dat je er zó door naar
binnen (en naar buiten) loopt.
Wie helemaal goedkoop uit wil zijn kan natuurlijk zijn horren zelf maken. Gaas en latjes
zijn voor weinig geld in elke doe-het-zelf-winkel te koop. Er gaat echter wel veel tijd zitten
in het precies pas maken van zo'n eigen insektenwering. Daarom moet er nu al mee worden
begonnen om het kruipende en vliegende volkje voor te kunnen zijn.

DOOR DE KLOK GERED
Uit "PRELEKTA" van 27-10- 1978 volgen hieronder enkele passages uit het artikel
,,Kraakactie in O,·erasselt".
Een medewerker van de meterafdeling van een elektriciteitsbedrijf meldde, dat in een
transformatorhuisje een mierennest was opgebouwd. Een unieke vondst welke werd
gedaan tijdens de werkzaamheden van het verzetten van de klokken die de straatverlichting
sturen, welke in verband met de invoering van de zomertijd moeten worden aangepast.
Op bijgaande foto is te zien, dat de diertjes een niet ongevaarlijke omgeving hadden
uitgezocht. Het nest had nl. al zulke vormen aangenomen, dat het bijna een verbinding
vormde tussen een aardstrip en een fase-aansluiting. Als verbinding tot stand was
gekomen, zou het vo lgende hebben plaatsgevonden: een overslag, een klap, duizenden
slachtoffers onder de mieren en de lichten in de buurt uit. Daarom werd het nest
voorzichtig geliquideerd. Tijdens deze afbraak kon men de duizenden mieren in de weer
zien, die trachtten de eieren in veiligheid te brengen. Boven het nest op een laagspanningsrek bevond zich een hele kluit aan elkaar geschroeide mieren. Vermoedelijk werd bij de
verkenningstochten een doorverbinding tussen aarde en een stroomvoerend deel tot stand
gebracht. Het geleidingsve rmogen was blijkbaar voldoende om een overslag te doen
plaatsvinden. Het nest van de mieren (vermoedelijk de soort Lasiusfuliginosus Latr.) was
volledig opgebouwd uit zandkorrels, die met een soort kleefstof aan elkaar geplakt waren.
Het geheel bevatte een doolhof van gangetjes waardoorheen de mieren zich verplaatsten.
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