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Plaagdieren in de Pers
REFORMATORISCH DAGBLAD
(november 1986)
Muis gezocht

Wenen - Een muis aan boord van een
Boeing 707 van Iran-Air in Wenen waarop
een terroristen bestrijdingsonderdeel een
hele nacht vergeefs jacht maakte, heeft
geleid tot de annulering van de zaterdagvlucht Wenen-Teheran, zo berichtte
maandag de Oostenrijkse pers.
De muis was vrijdagmiddag na de landing
in Wenen gesignaleerd door een bemanningslid in een gangetje tussen stoelen.
Er kwam een onderdeel van het Oostenrijkse elitekorps "Kranich" aan boord, dat
het toestel tot in alle hoeken uitkamde,
maar het beest was zaterdagochtend nog
niet opgespoord.
Om veiligheidsredenen - de muis zou aan
kabels kunnen knabbelen - werd de vlucht
van zaterdagmiddag twee uur geannuleerd.
AMSTELVEENS NIEUWSBLAD
(27 augustus 1986)

Rectificatie
In het decembernummer van Rat en Muis,
34 (3e/4e kwartaal) 1986 moet bij het
overzicht van nieuwe bestrijdingsmiddelen op pagina 91 worden gelezen dat Klerat Pellet, toelatingsnummer 9508 N, actieve stof brodifacoum 0,005% een
rodenticide (rod) is; een middel ter bestrijding van ratten en muizen.
Redactie.
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Aanzienlijke schade na ontploffing flat

Amstelveen - De bewoner van een flatwoning had, om zich te ontdoen van ongedierte van een voormalig huisdier, tien
grote spuitbussen met insektenverdelgingsmiddel met een schroevedraaier ingeprikt en in de woning gelegd. Hij had alle kieren dichtgeplakt en ramen en
ontsluitingskokers dichtgemaakt.
Hoewel hij de geiser en de waakvlam van
de kachel had uitgedaan, had hij geen rekening gehouden met de koelkast. Toen
deze aansloeg is er waarschijnlijk een
vonkje overgesprongen, dat in aanraking
kwam met het butaangas uit de spuitbussen. Een gigantische ontploffing was het
gevolg.
Rat en Muis, 35 (1) 1987

•

De ruiten werden uit de woning geblazen
en van enkele auto's sprongen de ramen.
Vijf aangrenzende flatwoningen liepen
schade op; de muren werden ontzet.
Na de explosie ontstond er een uitslaande
brand. Omdat de gevel er uit lag had de
brandweer geen problemen met blussen.
Politiewoordvoerder Hans Kapel noemt
het "een wonder" dat er zich geen persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan .
DE VALLEI
(2 februari 1987)
Ratten in rechtbank Venetië

Rome - Het personeel van de rechtbank in

Venetië heeft het werk neergelegd omdat
op de gangen en in de werkruimtes grote
ratten gesignaleerd zijn. De mensen willen pas weer aan de slag gaan, wanneer
de laatste sporen van de ratten zijn verdwenen. Venetië lijdt al enige tijd onder
een rattenplaag. De grote ratten komen
de gebouwen van de lagunestad binnen
via de toiletten. De dieren zijn uiterst
moeilijk uit te roeien. Ze hebben geleerd
het vergif te vermijden dat de bestrijdingsdiensten gebruiken.
Het Venetiaanse rechtbankpersoneel
heeft gevraagd om een grondige verbouwing van het oude justitiecomplex. Volgens het personeel kan alleen op die manier voorkomen worden dat het ongedierte het gebouw binnenkomt.

WONEN EN GEZONDHEID
Symposium "Biologische agentia in de
woon hygiëne".

Op 23 juni a.s. organiseert de Stichting
Minibiologisch Onderzoek (SMO) een
symposium over de biologische aspecten
van het binnenmilieu. Sinds de aanbieding op 1 december 1986 aan de Tweede
Kamer door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van de nota Binnenmilieu staan
binnenmilieu en woonhygiëne in een verhoogde belangstelling. Aan de orde zijn in
een 13-tal lezingen:
- een overzicht van het "biologische
deel van de woonhygiëne" over biologie, geneeskunde, bouwkunde,
schoonmaakonderhoud en ongediertebestrijding;
- signaleren van nieuwe, praktisch
bruikbare ontwikkelingen;
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aanzetten tot vernieuwende lijnen in
onderzoek en techniek.

Uitgenodigd zijn sociaal geneeskundigen,
artsen, wijkverpleegkundigen, allergologen, bouwkundigen, medewerkers van
diensten voor bouw- en woningtoezicht en
ongediertebestrijding en hygiënisten.
Prof. ir. W.C. Rey, Directeur-Generaal
van de Milieuhygiëne zal de opening verrichten. Deelname (incl. lunch) kan geschieden door storting van f 95,- op giro
5682118 t.n.v. de Stichting te Utrecht met
de vermelding "Symposium 1987". Het
definitieve programma en de samenvattingen worden u - na ontvangst van de
giro-overschrijving - begin mei toegezonden. De deelname is beperkt tot 150 personen. Secretariaat SMO, Zeverijnstraat
36, 1216 GL Hilversum.
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