Contactdagen
Gemeentelijke Ratténbestrijders
Het mag als bekend worden verondersteld dat onze afdeling elke 2 jaar een reeks contactdagen voor gemeentelijke rattenbestrijders organiseert. De bedoeling hiervan is het hernieuwen van het contact tussen de bestrijders onderling en met onze afdeling. Daarbij worden wederzijdse ervaringen uitgewisseld en de problemen besproken die zich in de praktijk
kunnen voordoen.
Aan deze bijeenkomsten, die van 10 tot ca. 16 uur duren en waarop onze nieuwe film
,,Ratjetoe" (in kleur, duur 20 minuten) zal worden vertoond, zijn voor de gemeenten, behalve de reis- en verblijfkosten der deelnemers, geen verdere kosten verbonden.
Het zal op prijs worden gesteld indien ook de directe chef van de gemeentelijke rattenbestrijder(s) een contactdag za l kunnen bijwonen.

Afscheid W. Groenewoud
Helaas moeten wij hier melding maken van het feit dat de Heer W. Groenewoud, rayonambtenaar van onze afdeling, per I oktober j.1. wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, de dienst heeft verlaten. Eigenlijk was die leeftijd al in 1970 bereikt,
maar het bloed kruipt .....
Ruim 12 1/2 jaar heeft hij zijn energie en activiteit (beide in zeer ruime mate aanwezig) ten
bate van de ratten- en muizenbestrijding aangewend en we mogen zonder enige twijfel
stellen dat hij in z'n nooit verflauwde strijd tegen het ongedierte, steeds aan het langste
eind heeft getrokken.
Na achtereenvolgens - en wel van 26 september 1933 t / m 31 december 1958 - werkzaam
te zijn geweest bij de Landbouw Crisis Organisatie, de Centrale Crisis Controle Dienst
en de Alg. Inspectie Dienst, maakte de Heer Groenewoud op 1 januari 1959 zijn entree
bij onze afdeling. Tot I januari 1964 was dat de afd. Ratten- en muizenbestrijding (Faunabeheer, Landbouw), na deze datum de afd. Bestrijding van Ongedierte van de Hoofdinspec"
tie voor de Hygiëne van het Milieu (Volksgezondheid).

In zijn rayon -

de westelijke provincies - was de Heer Groenewoud bekend als een
ratten- en muizendeskundige, altijd bereid om gemeenten en partikulieren van voorlichting of advies te dienen.
Zijn collega's kennen hem als een opgeruimde, sympathieke figuur, aan wiens samenwerking zij bijzonder prettige herinneringen bewaren.

Schema 1971
In november I97 I zijn de 3 hieronder genoemde contactdagen gepland. In ons volgende
nummer zal het schema (eerste maanden 1972) voor de overige provincies worden vermeld.

Provincie Groningen:

woensdag 10 november 1971 in het gebouw van de Chr. Jonge
Mannen Vereniging, Spilsluizen N.Z. 9, Groningen.

Provincie Friesland:

woensdag 17 november 1971 in de Theeschenkerij "Prinsentuin",
Leeuwarden.

Provincie Overijssel:

woensdag 24 november 1971 in café-restaurant "Suisse". Luttekestraat 17, Zwolle.

Aangezien voor deze contactdagen geen konvokaties meer zullen worden verzonden, verdient het aanbeveling de genoemde data reeds nu vast te leggen.
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