PAULISSEN EXIT

Op 1 december 1968 verliet opzichter J . Paulissen de dienst gemeente-rem1gmg in
Maastricht wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Toen wij het bericht van zijn afscheid vernamen, was het december-nummer van
"Rat en Muis" reeds ter perse, zodat wij daarin geen plaats meer voor dit feit konden
inruimen.
Er zijn personen wier pensioenering hun vijanden een zucht van verlichting doet
slaken. Eén van die personen is de heer Paulissen. Maar . . . . het zij er onmiddellijk
aan toegevoegd: met die vijanden zijn allerminst persoonlijke bedoeld, doch uitsluitend
bewoners van de onderwereld, die de heer Paulissen een deel van zijn leven heeft
bestreden. Gangsters, die het hem in die jaren zeker niet gemakkelijk hebben gemaakt,
maar die tegen de vindingrijkheid van hun aartsvijand toch niet waren opgewassen.
De heer Paulissen was een volbloed rattenbestrijder en in zijn veldtocht tegen deze
ondieren heeft hij geen middel onbeproefd gelaten hun gelederen voortdurend te decimeren. Met woord en daad trok hij tegen hen van leer en de behaalde resultaten waren
opmerkelijk.
Van zijn eigen vindingen (bestrijdingsmethoden) memoreren wij:
de permanente voerplaatsen van cement (,,Rat en Muis", juli J961, pag. JO);
de trommel voor het mengen van cumarine en lokaas (,,Rat en Muis", aug. 1967,
pag. 39 e.v.);
de bestrijding in riolen (,,Rat en Muis", juli 1968, pag. 16).

Vertrek uit Maarssen
J. A. SMORENBURG

In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft de heer
1. A. Smorenburg, voorman-werkman bij gemeentewerken Maarssen, per l juli 1969
de dienst verlaten, na aldaar gedurende ruim 30 jaar werkzaam te zijn geweest.
Dat aan dit feit in deze uitgave aandacht wordt geschonken, houdt verband met de
zeer verdienstelijke wijze, waarop de heer Smorenburg als gemeentelijke rattenbestrijder
is opgetreden. Gesteund door een jarenlange ervaring en gebruik makend van een
recept, bestaande uit cumarine, havermout en slaolie, heeft hij ontelbare ratten opgeruimd en daarmede de Maarssense bevolking een grote dienst bewezen.
Wij spreken hierbij onze dank uit voor de bijdrage, welke de scheidende functionaris
heeft geleverd tot de verbetering van de volksgezondheid en wensen hem vele gelukkige jaren toe in het genot van een welverdiende rust.

A. P. Sijens,
Hoofd van Gemeente Werken

En van zijn bijdragen in ons blad, over de praktische rattenbestrijding in Maastricht:
de artikelen in het november-nummer 1957, pag. 17 en in het juli-nummer 1968, pag. 16
(ringschema).
Een extra woord van erkentelijkheid is hier zeker op z'n plaats voor de bijzonder
prettige en nuttige samenwerking, die onze afdeling in de loop der jaren (en het waren
er vele) èn met de reinigingsdienst èn met de heer Paulissen heeft gehad in de gezamelijke strijd tegen de knagers.
Wij hopen dat hij nog tal van jaren in goede gezondheid van zijn pensioen zal
mogen genieten.
De Redaktie

" Onze voorzaten
hebben een kwaaie
aan 'm gehad."
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