Nieuwe

De rechter hand

Uit het "onmisbaar" boekje van kort na de
2e wereldoorlog "met meer dan duizend raad-

telefoonnummers

van de

Buitendienst

huisvrouw" (3)

gevingen op het gebied van gezin, huishouding,
etc." weer enige raadgevingen over de bestrijding
van ongedierte. ("Wilt u van een dubbeltje een
gulden maken, dan moet u deze raadgevingen

De telefoonnummers van de buitendienstmede-

Summary

niet verzaken").

Since World War Il a lot has

Er zijn in de loop der tijd wel heel wat wijzigingen

changed in the field of food supply

opgetreden in de aanpak van de bestrijding; zo is

werkers zijn gewijzigd. Voor de goede orde laten
wij ze hieronder volgen.

C.A. Coertjens

(076) 5205867

protection and pest control.

een aantal bestrijdingsmiddelen niet meer voor

P.C. Groebe

(0318) 555920

Another selection from a booklet

het vermelde gebruik toegelaten. En ook de aan-

G.H. Markvoort

(0548) 366371

publ i shed in the late 40's is given

pak is tegenwoordig anders, professioneler zou ik

H.J.M. Vergoossen

(0475) 486133

be low.

wil len zeggen.

H. Vos

(0172) 575684.

De verouderde adviezen zijn cursief gedrukt.

707.

Om honden tegen ongedierte te beschermen, legt men in het hondenhok of bij

kamerhondjes in hun mand gedroogde
varens.

709.

Honden met ongedierte baadt men in

een sterk aftreksel van alsem. Met
schoon water afspoelen en kammen.

710.

Hondenvlooien bestrijdt men, als men

het dier nu en dan in creolinewater baadt
en op zijn ligplaats droge varens legt.

717.

Kippenhokken houdt men vrij van luis,

als men herhaaldelijk kalkt en droge
varens op de grond legt.
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723.

724.

Marters en bunzingen vangt men met

728.

Ratten en muizen lokt men gemakkelijker

kastvallen of knippen, waarin een haring

in de val, als men op het lokaas een

als lokaas bevestigd is.

druppel rozenhoutolie doet.

Ratten en muizen verdrijft men als men

RIJN EN GOUWE

weg, als men elk voorjaar de muren met

chloorkalk uitstrooit. Het ongedierte kan

( 27 maart 1996)

kalk bewerkt, waaraan men wat ijzer-

deze lucht niet verdragen.

Muizen en ratten blijven uit de kelder

729.

B ejaarde França i se
730.

Muizen verdrijft men, als men tot poeder

Ratten verdelgt men door het rond-

gewreven oleanderbladeren met droog

strooien van deeg, waar doorheen men

zand vermengt en in de gaten strooit.

727.

ha d 1000 ratten

Toulouse - In de Zuidfranse stad Toulouse heeft
de pol itie een inval gedaan in een huis van een

ajuin gemengd heeft. Voor huisdieren is
dit lokaas niet schadelijk.

.,n

de pers

vitriool toegevoegd heeft.

725.

Plaagdieren

731.

Muizen verdrijft men uit de woning, als

bejaarde vrouw die haar huis deelde met

men kamfer in de gaten strooit.

1.000 ratten die zich vermaakten met jacht op
haar katten . De politie kon met moeite het huis

Muizenvallen telkens vóór het gebruik

A.D. Bode.

met kokend water begieten en met spek-

binnenkomen omdat het krioelde van de ratten

zwoerd inwrijven. Als lokmiddel legt men

die dagelijks 15 kilo graan van de bejaarde vrouw

een stukje geroosterd brood erin, waar-

kregen. Volgens de politie, die in actie kwam na

van de lucht voor elke muis onweerstaan-

een anonieme tip, sliep de vrouw op de vloer,
omringd door haar katten die werden opgejaagd

baar is.

door de ratten. De vrouw zelf zou door de ratten
ongemoeid zijn gelaten. De gezondheidsdienst is
van plan om de hele rattenkolonie te verdelgen.
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