In Wouw en Hunsel

TWEE ONVERMOEIBARE RATTENVANQERS

Jeugdrecreatie steeds bedenkelijker

De heren
.,_ van Dorst en Snijkers

➔

Het zal niet vaak voorkomen dat iemand, na het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd, het werk blijft verrichten waaraan hij z'n hart heeft verpand. Ook deze regel
kent echter z'n uitzonderingen en we noemen u er maar meteen twee tegelijk. Het
zijn de heren C. J. v. Dorst in Wouw (N.-Br.) en H. Snijkers in Hunsel (L.).
De eerste is begin van dit jaar 75 geworden, vierde z'n "goude n" huwelijk en werd
wegens z'n 50 overheidsjaren onderscheiden met de bronzen Oranje-Nassau-medaille.
Voorwaar, een eerbiedwaardige staat van dienst.
Hoewel hij momenteel ook als marktopzichter nog actief is, werd na zijn pensionering
de rattenbestrijding z'n speciale hobby. Zijn gevoelens jegens onze knagers worden
misschien het beste geïllustreerd door z'n uitlating tijdens een interview: ,,Ik ben
voor ratten net een soort Hitler".
Mogen de Wouwse ratten dit nog jaren aan den lijve ondervinden!
Ook de andere rattenvanger, de heer Snijkers, 65 geworden in maart van dit jaar,
is door B. en W. van Hunsel verzocht, na z'n pensionering als hoofdkantonnier, in
dienst te blijven als gemeentelijke ratten- en muizenverdelger. Ongetwijfeld een bewijs
hoe hij zich in de afgelopen 20 jaar in de 5 kerkdorpen van de gemeente Hunsel van
deze taak heeft gekweten.
Natuurlijk heeft hij in z'n loopbaan frappante staaltjes meegemaakt. ,,Het sterkste"
(wij citeren de "Maas- en Roerbode" van 25-3-'67) ,,was toen een boer mij dringend
verzocht zo snel mogelijk te komen omdat ratten de biggen van de zeug wegjoegen".
De heer Snijkers heeft, evenals trouwens z'n collega in Wouw, steeds met nadruk
gewezen op het belang van ratwering.
Wij spreken de wens uit dat beide heren in hun hobby nog tal van slachtoffers mogen
maken!
Redaktie
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Uit een brief van een moeder aan onze afdeling:
,,Na ik vernomen heb kan ik mij tot u wenden om een ongerief kenbaar te maken.
Namelijk dat er ratten lopen in onze buurt, ze zitten meestal vlak bij een paardesta l.
Stel je voor dat er zo een binnen komt. Ze kunnen wel ziektes meebrengen .
Bovendien zit ik ook nog met een baby die van deze zomer op mijn achteruit kan
gaan spelen. Wat kunnen daar de gevolgen wel niet van zijn.
De man van welke de paardestal is, doet er niets aan. Het vuil van zijn paart laat
hij maar waaien. Vorige week lag het aan mijn achterdeur en mijn achteruit vol vui l
stro en dergelijke.
Hopende dat u hierin enige veranderingen in kunt aanbrengen ....".
(H et is een heel karwei geweest die veranderingen op enigszins kiese wijze aan te
brengen; redaktie).

Reiger contra rat
Aan de kant van een brede sloot, welke het land langs de verkeersweg tussen Bodegraven en Alphen aan den Rijn doorsnijdt, stond, aldus een bericht in de Nieuwe
Rotterd. Courant, een reiger. Eensklaps stak de vogel de snavel diep in het water en
toen hij de kop weer oprichtte bleek hij een flinke knaap van een rat te pakken te
hebben. Hij wierp de rat omhoog en toen deze terug viel op de grond en het hazenpad
probeerde te kiezen, pikte de reiger een paar keer fel naar de rat, tot dat hij hem weer
goed in de snavel te pakken had, waarna hij hem opnieuw omhoog wierp. Dit herhaalde
zich drie of vier keer. Toen was de rat dood. De reiger wierp de rat nogmaals omhoog
en ving hem vervolgens op. Met één slok verdween de rat in de keel van de reiger.
Ofschoon reigers bekend staan als uitstekende verdelgers van muizen en ratten is
de manier, waarop deze vogel te werk is gegaan wel heel bijzonder. In de strijd tegen
de rat blijkt deze reiger een voortreffelijk bondgenoot van de mens te zijn.
(Overgenomen uit "De Schakel" van 12-12-'53).

Wereldverliezen aan voedsel
Onderstaande gegevens zijn ontleend aan een recent F.A.O.-onderzoek (Food and
Agricultural Organization), de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties.
In Afrika zouden 55 miljoen mensen een jaar lang gevoed kunnen worden met het
graan dat daar jaarlijks door ratten wordt opgevreten.
In India gaat de helft van de gehele levensm iddelenproduktie verloren door ratten,
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insekten, vogels en rotting (wat India betreft: zie ook " Rat en Muis" van mei 1967,
onder "Rattenspiegel"; Red.).
In Brazilië raamt de FAO het jaarlijkse voedselverlies op 40% van de produktic en
in Argentinië wordt het verlies aan opgeslagen tarwe geschat op 400.000 ton 's jaars.
In Chili is in J 966 op de weg producent-consument 50% van alle groenten en 40%
van alle fruit verloren gegaan.
In de Ver. Staten, waar transport en opslag zeer geperfectioneerd zijn, vreten de
ratten elk jaar 5.300.000 ton graan op, dit is echter slechts 3 % van de enorme
Amerikaanse produktie.
De FAO heeft tenslotte becijferd dat het wereldverlies van voedsel door ratten,
insekten, vogels e.d. gemiddeld ca. 20% bedraagt.

i(at in de pe1rs
ALGEMEEN DAGBLAD
(15-2-'67)
Rattenplaag

NYNÄSHAMN (UPl) - Duizenden uitgehongerde ratten
zijn gisternacht het Zweedse stadje Nynäshamn ten zuiden van
Stockholm binnengetrokken. De dieren - sommige zo groot
als katten - kwamen van een vuilnisbelt buiten het stadje.
Hoewel grote aantallen onderweg werden gedood, bereikten
duizenden ratten toch de buitenwijken van Nynäshamn, waar
een nieuwe vuilnisopslagplaats ligt.
De raad voor de volksgezondheid heeft inmiddels in een
spoedbijeenkomst besloten tot een tegenaanval met rattengif.
De gebouwen in het stadje die door de dieren werden "bezocht" , zullen worden uitgerookt.

Rattenbestrijding in West-Friesland

Van de heer S. Brouwer, hoofdleider van de rattenbestrijding in de gemeente
Midwoud, ontvingen wij enkele gegevens over de activiteiten in 1966 van de Commissie
West-Friesland.
Volledigheidshalve vermelden wij dat bij deze Commissie 39 gemeenten zijn aangesloten, die t.a.v. de rattenbestrijding een gemeenschappelijke regeling hebben getroffen.
De praktische bestrijding is in handen van de diverse hoofdleiders en de vrijwilligers.
Voorzitter van de commissie is de Burgemeester van Midwoud.
Redaktie

DE TIJD
(9-2-'67)
Ratten doden student

Dan volgen hier de feiten uit 1966.
Ten behoeve van de jaarlijkse winteraktie tegen de bruine rat, werd door alle
hoofdleiders in januari tezamen 3640 kg vergif besteld. Tot 31 december werd voor
incidentele klachten bovendien nog 2673 kg aangevraagd.
Ook de muizenbestrijding is niet verwaarloosd: in januari werden 160 kg muizentarwe besteld, daarna tot eind 1966 nog 178 kg plus 14 kg cumarine-poeder.
Hoewel vangpotten t.b.v. de woelratbestrijding niet door de organisatie worden
verstrekt, zijn in het verslagjaar, dank zij de gegeven voorlichting, veel van deze vangpotten aangeschaft. Met zeer goede resultaten, want uit verkregen inlichtingen kan
worden geconcludeerd dat grote aantallen woelratten op deze wijze zijn gevangen.
S. Brouwer
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MESSINA, 9 febr. (AFP) De 21-jarige Zwitser Max
Froliger uit Solothurn, student aan de technische hogeschool
van Zürich, is in een hut op het strand van Taormina (Sicilië)
tijdens een diepe slaap door ratten gedood. Hij had een slaapmiddel ingenomen dat zelfs in zeer grote doses niet dodelijk is.
Het bleek dat hij doodgebloed is door wonden aan polsen en
keel, door ratten veroorzaakt.
ALGEMEEN DAGBLAD
(3-7-'67)
Muis aan boord

LONDEN (UPI) - Tientallen personeelsleden van de Engelse luchtvaartmaatschappij BEA hebben gisteren koortsachtig
gezocht naar een muis, die als blinde passagier de vlucht van
Boedapest naar Londen meemaakte.
Het diertje slaagde er in te blijven leven ook al probeerde
men het met muizevallen en uitroking om het leven te brengen. ,,We kunnen dat niet hebben, een muis aan boord" aldus
een vertegenwoordiger van BEA.
,,Het zou niet de eerste keer zijn dat zo'n diertje elektriciteits-kabels doorknabbelde of vrouwelijke passagiers de stuipen
op het lijf jaagde".
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