Met deze verordening kan dus een behoorlijke, ratveilige bewaring van dit materiaal
worden geregeld.
Het ontwerp van de betreffende gemeenteverordening, dat bij het rondschrijven van
de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 24 februari 1958 no. 2734,
afdeling Gezondheidsbescherming, Directie Volksgezondheid is gevoegd, schrijft in
art. 6 voor dat het destructiemateriaal moet worden bewaard in daarvoor bestemde
bakken, dan wel metalen confiscaatemmers tenzij het hoofd van dienst terzake van de
bewaring een andere regeling met de aangifteplichtige, dus de houder of eigenaar van
het destructiemateriaal, treft.
Het is jammer, dat niet de eis is gesteld, dat de bewaarbakken ratdicht moeten zijn.
Ten slotte wil ik volledigheidshalve nog de aandacht vestigen op het K.B. van 30 januari
1960, Stbl. 71, tot uitvoering van de artikelen 19 en 19a van de Vleeskeuringswet
(Eisenbesluit Vleeskeuringswet).
Hierin worden eisen gesteld waaraan slachterijen, vleeswinkels, bewaarplaatsen van
vlees, vleeswarenfabrieken, inrichtingen tot bewaring van bloed en bloedplasma en
tot verwerking van bloed tot bloedplasma of bloedplasmapoeder en andere inrichtingen
bestemd tot of gebruikt voor het bewerken of verduurzamen van vlees of het bereiden
of bewerken van vlees moeten voldoen.
Art. 13 van dit Eisenbesluit schrijft voor dat voor de bedrijfsruimten van deze inrichtingen doeltreffende maatregelen moeten worden genomen tot wering van vogels en
van ratten en muizen en ander ongedierte.
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VERLOST
Kort geleden werd door een van onze an1btenaren een controlebezoek gebracht aan een
boerderij in Albergen, waarin 3 jaar geleden plm. 400 ratten waren gesneuveld bij een
cumarine-aanval.
De boer wi~t nu te vertellen dat hij de laatste jaren soms nog 'n enkele rat had waargenomen, maar dat aan de plaag een einde was gekomen.

RA1TEN CAPITULEREN
Volgens een mededeling van de gemeentelijke bestrijder in Aarle-Rixtel, zouden in
deze gemeente praktisch geen ratten meer voorkomen, in tegenstelling tot enkele jaren
geleden, toen hij o.a. nog ongeveer 100 kippenhokken heeft moeten behandelen.
Een onlangs afgelegd controle-bezoek op de vuilnisstortplaats in deze gemeente, bevestigde de mededeling van de bestrijder: op de stortplaats werden geen rattensporen
aangetroffen.

NUT VAN EEN VERORDENING
De gemeentelijke bestrijders in Nederland doen goed werk. Regelmatig zijn ze op
pad om bedrijven van knagend ongedierte te zuiveren. In mei 1960 bv. werden in een
kippenhok na cumarine-behandeling 56 dode ratten gevonden.
Er huisden echter in de gemeente enkele onwillige klanten, wier bedrijf een voortdurende besmettingshaard voor de hele omgeving vormde.
Speciaal met het oog op deze tegenwerking, heeft de gemeente in 1960 een verordening
t.a.v. de ratten- en muizenbestrijding in het leven geroepen, op grond waarvan op
één der bewuste bedrijven een bouwvallige schuur werd afgebroken en een partij
ongedorst graan opgeruimd.
Ook op het andere bedrijf werden aan de hand van de gemeente-verordening, speciale
maatregelen getroffen, tot grote tevredenheid van de buren.

PAS OP MET ZWEMMEN!
In een achter het dorp gelegen afvoersloot in Lith, waren zomer 1960 twee jongens
gaan zwemmen.
Helaas voor hen was het water, als gevolg van de aanwezigheid van ratten, besmet
met ziektekiemen.
Een der jongens, 11 jaar oud, werd aangetast door de ziekte van Weil, z'n 2 jaar
jonger kameraadje door paratyfus.
Beide knapen hebben geruime tijd in het ziekenhuis doorgebracht.
PARATYFUS
Een 2½-jarig kind uit Losser moest voor ruim 2 maanden in het ziekenhuis worden
opgenomen wegens paratyfus.
Bij een ter plaatse ingesteld onderzoek bleek dat in de onmiddellijke omgeving van de
woning angstwekkend veel ratten voorkwamen. Deze zijn door de gemeente verdelgd.
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