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Onderwerp:
rattenbestrijding.
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Wageningen, maandagmorgen. Telefoon.
Na wederzijds voorstellen volgt de me
dedeling: ,,meneer, ik verkeer in een
p ... bui". Op onze medelevende vraag
of dit uitsluitend aan de maandagmorgen
is te wijten, horen we de verzuchting:
"nee; m'n zoontje wil niet meer thuis
slapen en m'n vrouw staat op 't punt me
te verlaten".
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Wij beamen het causale verband tus
sen deze waarlijk droevige feiten en het
ontstaan van de zoëven gesignaleerde bui.
Maar onze belangstelling is nu klaar
wakker, dus informeren we kies naar de
reden der echtelijke verwijdering. En dan
schiet de aap uit de mouw: ratten.
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GEMEENTEWERKEN EMMEN

Tel. 0.5910-2531 toestel 41.
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De voorzijde der kaartjes B en C is bestemd voor adressering.
Afd. VI no. 36
Kantoor:
Raadhu.isstraat 4, Emmen.
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Belagers van echtelijk geluk

C

!. C. Grupstra
Torenlaan 277
Zd.-Barge

Hevige angst bij zoonlief, die het ver-

tikt nog één nacht in zo'n heksenketel
te slapen; panische angst ook bij vrouw
lief, die een tijdelijke scheiding van tafel
en bed verre verkiest boven een samen
zijn, opgeluisterd met lugubere ratten
visioenen. Vertwijfeling tenslotte bij het
gezinshoofd, die moet gedogen dat zijn
liefste bezit door een stelletje uitvaagsel
gedwongen wordt de benen te nemen.
We hebben de radeloze op het hart ge
drukt z'n gezin nog even bijeen te hou
den en hem een bezoek op zeer korte
termijn in het vooruitzicht gesteld. En op
onze verzekering, dat hij heel spoedig
van zijn belagers zal zijn verlost, klinkt
de stem van een herborene: ,,meneer,
ik ben m'n p ... bui kwijt!".

Emmen, 10 febr. 1958
Bij u heeft vanwege mijn dienst gratis bestrijding van ratten plaats gevonden. In
verband hiermede moge ik u een aantal wenken geven, waardoor de aanwezigheid
van ratten in de toekomst kan worden voorkomen. Dit rondschrijven wordt aan
alle belanghebbenden verzonden, zodat wellicht niet alle wenken op uw geval van
toepassing zijn.
1. Houdt de omgeving van uw perceel rein. Bergen oud materiaal, turf, oude
kisten e.d. vormen een ideale nestelplaats voor ratten.
2. Gooi geen voedselresten of vuilnis buiten neer. Voederplaatsen geven uitbrei
ding aan de rattenkolonies.
3. Berg veevoeder op in goed gesloten bussen. Verspreid vee- of kippenvoer op
het terrein lokken ratten aan.
4. Laat kieren en naden, in de bouwwerken waar ratten worden aangetroffen,
dichtmaken. Ratwering is meestal nog belangrijker dan rattenbestrijding.
5.

Plaats roosters in afvoeropeningen of afvoerbuizen.

Nu de gemeente veel kosten moet maken om de ratten te bestrijden, lijkt het mij
niet te veel van u gevraagd, dat u probeert geen ratten meer terug te krijgen.
Wanneer u bij uw aktie moeilijkheden ondervindt, dan ben ik bereid mijn ambte
naren u gratis van advies te laten dienen.
De directeur van gemeentewerken,
G. Maas
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