RIWA-dagen
22 en 23 maart

Auditing een belangrijk pleitbezorger voor de
invoering van de BRC-normen in Nederland en
daarbuiten. De letters BRC staan voor British
Retail Consort ium. Deze Britse organisatie,
vergelijkbaar met het Centraal Bureau Levensmiddelen in Nederland, heeft richtlijnen opgesteld waaraan een levensmiddelenproducent
Op 22 en 23 maart 2005 organiseert distributeur RIWA
moet voldoen om aan de grote Engelse superde inmiddels fameuze RIWA-dagen. Bert Spierings,
markten te mogen leveren. Deze regels gaan
verder dan alleen een HACCP-plan.
sinds 1 oktober 2004 directeur-eigenaar van RIWA,
Er zijn uitgebreide GMP-regels, bijvoorbeeld
heeft een gevarieerd programma samengesteld.
voor de omgeving van de fabriek en extra eisen
omtrent organisatie en communicatie.
Deelnemers aan een van de RIWA-dagen komen in
De verwachting is dat de internationaal erkende
aanmerking voor nascholingspunten.
BRC-norm ook in Nederland de nieuwe standaard wordt. Naast de buitenlandse supermarkten stellen ook grote supermarktketens in Nederland, zoals Albert
NIEUWE EIGENAAR
Heijn, de BRC-normering inmiddels als eis.
Mevrouw Smit zal in haar lezing aangeven wat de opkomst van de
Spierings is voor branchegenoten geen onbekende; hij was van 1990 tot 1999 als general
BRC-normen betekent voor bedrijven in de (Europese) voedselketen
manager reeds bij RIWA betrokken en destijds
en welke meerwaarde zij op hun beurt van de professionele dierde initiatiefnemer van de eerste RIWA-dagen.
plaagbestrijder verlangen.
De nieuwe eigenaar heeft niet alle banden met
Engeland verbroken; een deel van de inkoop
INTEGRATED PEST MANAGEMENT
wordt nog steeds samen met RIWA Ltd gedaan
en RIWA Nederland is de exclusieve distributeur
De presentatie van mevrouw J. van Uffelen, directeur van Musea
voor de Benelux en Italië gebleven van de uit
Opleidingen, sluit hier naadloos op aan. Haar cursus 1PM (Integrated
Pest Management), uniek in Nederland, blijkt een schot in de roos.
Engeland afkomstige Insect-O-Cutor. Tijdens
de RIWA-dagen worden de professionele dierDeze cursus is ontwikkeld om ongedierte in de voedselbereiding
plaagbestrijder en zijn opdrachtgever geïnforketengericht te voorkomen. 1PM is een goed instrument om de bestrijmeerd over actuele ontwikkelingen in het vak.
ding een stap voor te zijn. Werken volgens de principes van het (vanuit de VS afkomstige) IPM-systeem is nieuw in Nederland en sluit aan
bij de nieuwe traceerbaarheidseisen op het gebied van de Genera!
BRC-NORMEN :
Food Law.

Rattenplaag in Si~ard
SITTARD • De

Sittardse wijk
Stadswijk gaat gebukt onder een
rattenplaag.
Volgens de gemeente is de oorzaak het vuil dat onbekenden
dumpen op braakliggende terreinen in de wijk. De bestrijding van
de ratten die daarop af komen,
heeft nog niet geholpen. De overlast is groot.

Gelderlander 2112/04

In Stadswijk worden vooroorlogse woningen gesloopt om
plaats te maken voor toekomstige
nieuwbouw.
,,Hele straten liggen braak en rioleringen liggen open. Die hebben we nu afgedekt, maar mensen dumpen er massaal vuil e
dat trekt ratten aan", zei gisteren
een gemeentewoordvoerder. ANP

HAVIKEN INGEZET TEGEN SCHADELIJKE DUIVEN
Toezichthouders op het oude Romeinse stadje Herculaneum in Zuid-Italië zetten haviken in tegen
de duiven. De uit de kluiten gewassen duivenpopulatie poept namelijk de monumentale gebouwen onder en het zuur in de duivenpoep tast de
stenen muren aan.
AP

DE NIEUWE STANDAARD

Eén van de sprekers tijdens deze dagen is
mevrouw M. Smit, voorheen betrokken bij
Précon Foodmanagement en tegenwoordig als
managing director van International Supplier

REGELMATIG BLOEDONDERZOEK AANBEVOLEN
Aanbevelenswaard is ook de lezing van mevrouw M. van der KwastSchipper, namens het Klinisch Chemisch Laboratorium dat verbonden is aan het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem. Zij bepleit
een regelmatig (tweemaal per jaar) bloedonderzoek voor
iedereen die dagelijks werkt met bestrijdingsmiddelen.
Risico's op rechtstreeks contact zijn, ondanks de steeds
veiliger werkprocedures en persoonlijke beschermingsmiddelen, nooit helemaal uit te sluiten. 'Vage' klachten als
hoofdpijn of duizeligheid kunnen het gevolg zijn van een
opeenstapeling van telkens minimale hoeveelheden
bestrijdingsmiddel, waarmee iemand door ondeskundig
gebruik in aanraking komt. Tijdens zo'n bloedonderzoek
wordt de cholinesterase bepaald; vandaar de naam pseudoCHolinEsterase bepaling (pCHE). Indien gewenst zal het
lab tegelijk ook de stollingstijd van het bloed controleren
van diegenen die o .a. met vergif op basis van anticoagulantia werken.
Meer weten? Bezoek een van de RIWA-dagen of bel het
Klinisch Chemisch Lab (026) 378 77 15.

----- Original Message ----From: Pascalle Janssen <mailto:roodsant@zonnet.nl>
To: lnf9i®kad.nl
Sent: Wednesday, December 15, 2004 9: 16 PM
Subject: Mixed grill
Geachte lezer,
Tijdens een middagje vissen in de Caupeton te Gameren wisten we een paar snoeken te
vangen. We besloten om er eentje mee te nemen om te bakken.
Na de snoek gesneden te hebben kwamen we een verrassing tegen. In de maag van de
snoek vonden we namelijk een bruine rat. Voor de echte vis en vleeseter is dit natuurlijk een
ware delicatesse. Maar onze honger was over.
Groeten,
Henry Janssen en Andre Smulders
AD 1112105
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Cholinesterase is een enzym in de hersenen dat de neurotransmitter acetylcholine afbreekt. Acetylcholine komt voor in het
zenuwstelsel, speelt een rol in geheugen- en denkprocessen en
wordt bij mensen vaak in verband gebracht met o.a. de ziekte
van Alzheimer.
Het enzym dat de afbraak moet verzorgen, het bewuste acetylcholine-esterase, wordt er door uitgeschakeld, de zenuwen worden blijvend geprikkeld. Er ontstaat hyperactiviteit. Het insect
raakt hierdoor verlamd, met als gevolg dat de ademhaling stopt
en spoedig de dood intreedt. Enkele voorbeelden van organische
fosforverbindingen zijn: chloorpyrifos, foxim en malathion.

Gronings duivenonderzoek 'totaal overbodig'
Door Hans Botman
G'lONINGEN - Groningen laat OD·
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UTRECHT:TWH}aargeiecktn is bedoten tot httwerana:en van de duiven
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Ovet het algemeen positieve ervarin-
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de opdracht. ,,Totaal overbodig ~n
een vcrstlling van geld en tijd".

en het terugdrinpn van het voede-
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med • de overlast is nos steeds
gn,ot.

AMSTERDAM: o.hdenbeslissen
mf. 1n stadsdeel centn,m staat een til
op het bovenste palteetdelc van de
Bij&nkotf. Voorlopig is het een proef

last...De Universiteit Utrecht en

ROTTERDAM: Is and«hatfjurbuig

de gemeente Rotterdam hebben

m« ~jke resuftaten. In Osdorp

mettilen.

worden deduiwn weggevangen.

m1. Er is inm;ddels 120.000 eurvbe-

bier al een uitgebreide studie na.ar

gedaan:·

De duiven houden de gemoederen in Groningen al een tijd bezig.

bod met opvang van de dieren de
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In :2003 werden nogticnwl~ dui•

aanb.llen be-t s nelst zouden terug-
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Bert Spierings

Inschrijven voor deelname aan een van de RIWA-dagen
kan via info@riwa.nl of via de fax: (076) 542 63 53.
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Hoe doen ze het in:

denoeken hoe het duivenprobleem het beste kan worden opgc-
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dringen.

aangevraagd. De Stichting Monu•

Hctbouwenvanduiventillenop
plaatsen waar de dieren geen ovcr-

vang de eîercn door gipseicren.
Het is uiteindelijk de goedkoopste
en meest effectieve oplossing,
want het wegva~n moet je blijvcnd~n.Groningenwilditonderwerp kennelijk net zo lang ondcr-

mentcm:org kwam vorige w«k

bst vcrooruken is volgens Mar-

nog met de resultaten van een eigen onderzoek. waaruit blcdc dat
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z~~~ tot

ren combinatie~n een voederver-
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het tegendeel is bewe-

zen
Drijgcrs noemt het vangen van

de duiven een 'achterlijke methode', .,Wij krijgen soms huilende
mensen aan de lijn die hebben gezien hoe die duiven met een net
b~~d.:i~~~.~.reken vaak

W.Vcld.stra. dutadsccoloogvan
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standen van wegvangen en vergassen e n voorstande rs van dui•
ventiUen... Eeo onafhankelijk. onderzoek helpt wellkht", zegt Vcldstra...Uit Rotterdam krijgen we berichten dat het met die tillen ook
niet alles is. We hebbeo er hie.r zeker twintig nodig en dat kost veel

geld.""
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