"Metaal"-rotten

Ratten verzuchten :

"ttolsteren impopulair"

Even ten noorden van Bergen op Zoom ligt de gemeente Halsteren met ca. 10.000
inwoners. Al sedert 15 jaar trekt daar elke woensdag de gemeentelijke rattenbestrijder,
de heer A. Mens, erop uit om de binnengekomen klachten te behandelen. Op die dagen
controleert hij tevens de reeds eerder bezochte objecten en is er voldoende tijd, dan
krijgen ook die adressen een beurt waar, gezien de gunstige omstandigheden, een
nieuwe ratteninvasie kan worden verwacht.
De ratten- en muizenbestrijding in Halsteren geschiedt geheel op kosten van de
gemeente, die bovendien bijzonder in dit werk is geïnteresseerd, getuige het feit dat
behalve de heer Mens, ook de opzichter Gemeente Werken, de heer Hagenaars, een
trouwe bezoeker is van de door onze afdeling georganiseerde contactdagen voor gemeentelijke bestrijders.
Uit zijn praktijk vertelde de heer Mens het volgende voorval.
Bij Gemeente Werken meldde zich een landbouwer met de mededeling ratten te
hebben geconstateerd in een sloot langs de schuur op het erf. Omdat hij in de onmiddellijke nabijheid van de schuur een kooi met duiven had, meende hij er goed aan te
doen een en ander snel te rapporteren: ,,het aantal ratten kon dan nog niet zo groot
zijn".
's Woensdags deponeerde de heer Mens ter plaatse cumarine-haver en reeds de d.o.v.
zaterdag werden 57 dode ratten verzameld. Een onverwachte vangst, ook voor de
eigenaar, die vol lof was over het
werk van de bestrijder, vooral toen
bleek dat het ongedierte voor
100% was opgeruimd. Een enkele
maanden later gehouden controle
leverde hiervan het bewijs: geen
enkel rattenspoor meer.
De foto, gemaakt door het hoofd
van Gemeente Werken, de heer
Huuskes, toont de landbouwer en
de heer Mens bij hun buit.
Ook de duif linksboven heeft
reden tot tevredenheid: dank zij
het gemeentelijke ingrijpen is hij
aan z'n belagers ontkomen.
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September 1968: de Kon. Machinefabriek Gebr. Stork & Co. te Hengelo (Ov.) bestaat 100 jaar.
Ter gelegenheid van dit eeuwfeest werd in de eerste week van die maand een groots
opgezette tentoonstelling georganiseerd: ,,Hengelo 100 jaar metaalstad", waarvoor ook
de medewerking van onze afdeling werd ingeroepen en wel door de gemeentelijke reinigingsdienst.
Speciaal ten behoeve van de voorlichtingsstand maakten het terrarium met levende
ratten (nieuwe aanwinst van onze stand) en de Rucphense rattenkoning de reis naar
Hengelo: de bijdrage werd gecompleteerd met fotomateriaal.
Van ooggetuigen vernamen wij dat zowel de levende have als de "koning" ruimschoots in de belangstelling hebben gedeeld.
De tentoonstelling is bezocht door ruim 50.000 personen, waaronder de minister van
Buitenlandse Zaken, vergezeld van 13 buitenlandse ambassadeurs.

Hengelo: rechts van het terrarium de rattenkoning
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