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edere dag opnieuw worden bedrijven,
instellingen en particulieren geconfronteerd met ongedierte, één van de zaken
waar u liever niets mee te maken heeft.
Toch kunt u er niet altijd omheen, een
besmetting door ongedierte is immers zo gebeurd. Bijvoorbeeld door het binnenbrengen
van besmette goederen of grondstoffen. Het
is dan belangrijk om te weten wie deze besmettingen snel en deskundig voor u kunnen
verhelpen.
Muraka bv is zo'n deskundig bedrijf. Al
bijna 35 jaar houdt Muraka bv zich bezig
met bedrijfshygiëne. De serviceverlening is
steeds afgestemd op de laatste ontwikkelingèn in de markt. Onze jarenlange ervaring in
vele branches biedt onze opdrachtgevers een
betrouwbare garantie als hygiëne een voorwaarde is.
Ook houtverduurzaming maakt een
onderdeel uit van ons totaalpakket. Met de
meest milieuvriendelijke middelen en deskundige uitvoering wordt een effectieve
bescherming van huis en haard gegarandeerd.

Muraka bv
De Stoven -13-15, 7206 AZ Zutphen
Telefoon 057_5 -522030, Fax 0575-522432
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VAN VELDHUIJZEN - BOXMEER
i.__D_E_S_I_N_F_E_C_T_I_E______JI··········► Ruimten, oppervlakken, open en gesloten watersystemen
ONGEDIERTE BESTRIJDEN I··········► Kruipend en vliegend ongedierte en knaagdieren
HOUTVERDUURZAMEN

I··········►

Preventief, curatief, huiszwam en schimmels

MICROBIOLOGISCH LAB J··········► lucht en oppervlakken: kiemgetal, entero, coli, schimmels

ENTOMOLOGISCH LAB

.

Water: kiemgetal, entero, schimmels, chemisch

I··········►

Determinatie van o.a. insecten, mijten en sporen
Gevoeligheidstesten
Speur en ontwikkeling o.a. resistentie-onderzoek

ONAFHANKELIJK ADVIES j--··.······► Probleem-analyse, behandelingsplan, inspectie, lezing, excursies,
.

second opinion, periodieke uitgave Van Veldhuijzen-lnfo.

Wij, wetenschappelijk medewerker, levensmiddelen-technoloog, laboratorium-analiste,
4 bestrijdingsdeskundigen en 2 bestrijdingstechnici, staan u graag ten dienste.
Telefoon: 0485-571186. Lid NVO (Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven).
Mkro
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Van Veldhuijzen - Boxmeer

.Een st p terug in de tijd
Het begon alle1naal ,net een oude b kelieten flitspuit zonder dopje, die de
heer Van Veldlzuijzen zo'n tien jaar eleden op een romrnelmarkt tegen het
lijf liep. Van Veldhuijzen was direct efascineerd door de rijke geschiedenis
die achter het eenvoudige uiterlijk n de spuit verborgen lag en nam he1n
mee. Het Van Veldhuijzen museu, was geboren. De fascinatie voor oude
attributen die onze voorouders gebr liken in het vak van ongediertebestrijding bleefgroeien, zodat de collecti voortdurend uitgebreid werd met flitspuiten in alle soorten en maten.
Vandaag de dag
bestaat de collectie niet meer
alleen. uit -flitspuiten, maar
uit allerlei objecten die te
maken hebben
met micro- en
macro hygiëne.
Naast de flitspuiten zijn er rugspuiten, allerlei soorten vallen en klemmen, pennen, boeken, posters,
plastic insecten, geinig speelgoed en kledingstukken
met insecten te bezichtigen. De diverse objecten
zijn in de loop der tijd gekregen, gekocht of gevonden. Van Veldhuijzen heeft zelfs connecties die rommelmarkten afstruinen op zoek naar unieke aanwinsten. Hij heeft echter één devies: Alles wordt direct
geplaatst zoals het binnenkomt, omdat het verhaal
niet van de objecten mag worden afgepoetst. Het
verhaal achter de museumstukken is voor de heer
van Veldhuijzen essentieel voor de indrukken die bij
de bezoekers van het museum achterblijven.
Het pronkstuk uit de collectie is volgens de heer van
Veldhuijzen een berenklem van ongeveer één meter
lengte en een gewicht van zeker twintig kilo. De
klem was van een klant gekocht, waarna de koop
vervolgens niet door kon gaan. Op heel toevallige

wijze is de klem vervolgens toch in het museum
terechtgekomen, wat hem tot Van Veldhuijzens
meest dierbare stuk heeft gemaakt.
De ontwikkeling van verzameling tot museum heeft
heel geleidelijk plaatsgevonden. Objecten die tien
jaar geleden in dozen stonden, worden nu door een
ervaren gids getoond
aan groepen scholie. ren, ongediertebestrijders en andere geïnteresseerden. Toen het
bedrijf in 1995 verhuisde naar de huidige
locatie, was er eindelijk
voldoende ruimte om
alle objecten die in
dozen
opgeslagen
lagen, uit te stallen en
aan publiek te tonen.
Alle stukken zijn sindsdien genummerd en
geregistreerd en zullen
op korte termijn met
bijbehorende foto's in een database worden ingevoerd. Op die manier hoopt het museum op de
vraag•vanuit de markt naar materiaal en foto's te
kunr1en inspelen.
Inmiddels heeft de heer van Veldhuijzen opnieuw
uitbreidingsplannen. Naar verwachting zal er voor
het einde van het jaar 2000 een nieuw expositiegedeelte in gebruik zijn, waar twee thematentoonstellingen worden
'Ij ingericht:
"VlinHet Van Veldhuijzen museum is
geopend op werkdagen en
ders" en "De pest".
Monumentendag.
Waarschijnlijk
zal
ook
boven
de
Rondleidingen worden gegeven door
ingang van die
een ervaren gids, op afspraak, voor
max. 15 personen.
ruimte een afbeelding van een spin
Entree is f 4,50, inclusief drankje.
hangen. Een spin
boven de deur trekt
Bezoekadres: Raamstraat 2c te
Boxmeer. Tel. (0485) 57 11 86.
volgens oud bijgeloof
immers klanten ...■
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