t"v.. --spot rotten
In verband met de landelijke actie ter bestrijding van de bruine (riool-)rat, die door tal
van gemeenten in januari 1973 wordt georganiseerd, zal in de periode van 29 januari tot en
met 8 februari 1973 een toepasselijke tv-spot worden vertoond.
De data zijn (eventuele wijzigingen voorbehouden):

Kortsluitingen
In de mengvoederfabriek van een Coöperatieve Handels Vereniging in het zuiden des
lands zijn als gevolg van het voorkomen van ratten reeds meermalen kortsluitingen veroorzaakt in de electrische kabels. Enkele malen zijn de schakelkasten uit elkaar gevlogen. De
ratten veroorzaakten daardoor voor duizenden guldens schade.
Eerder is in deze omgeving kortsluiting ontstaan in een hoogspanningskabel van de Provinciale Electriciteits Mij. Ook hier bleken ratten de schuldigen.

Ratten in textiel
In een confectiebedrijf in het oosten van het land hebben bruine ratten 150 damesjaponnen
stukgeknaagd. Een behoorlijke schadepost voor de eigenaar.

op maandag 29 januari op Nederland 1;
op woensdag 31 januari op Nederland 2;
op zaterdag 3, dinsdag 6 en donderdag 8 februari over beide Nederlandse zenders.

Lokaas-vervoer per brommer

Tijdstip op alle 5 data: om 20.20 uur na het nieuws.

Onderstaande foto is die van de ongediertebestrijder A. Mens te Halsteren. Hij bestrijdt
de ratten reeds ongeveer 17 jaar en doet dit werk op een perfecte wijze.
De gemeente stelt hem in de gelegenheid om alle objecten welke hem ter kennis komen,
zo spoedig mogelijk te behandelen. Door zijn langdurige ervaring en de ambitie waarmee
hij zijn werk verricht, heeft hij steeds goed succes met de bestrijding van het ongedierte.
Het blijkt dan ook dat er in de gemeente Halsteren heel weinig ratten meer voorkomen.
Op de foto is te zien op welke wijze de heer Mens het bestrijdingsmiddel vervoert. Hij heeft
hiervoor achter zijn bromfiets een speciale drager gemaakt waarin hij op eenvoudige wijze
2 bussen met lokaas mee kan nemen.
N. J. Groot
Afd. Bestrijding van Ongedierte

Miscellaneous about rats.

Ongediertebestrijding in Horst
Van de directeur Openbare Werken in Horst ontvingen wij een overzicht van de rattenen muizenbestrijding in het dienstjaar 1971.
Dat deze Limburgse gemeente ook in dit opzicht zeer attent blijft, blijkt duidelijk uit de
volgende bijzonderheden van het rapport.
In de 7 kantons van de gemeente werden in woningen en bedrijven in totaal 287 eerste bestrijdingen uitgevoerd: 221 tegen ratten, 66 tegen muizen. Bovendien nog 379 controles
(2e bestrijding enz.), 12 bestrijdingen in waterlossingen en 5 op vuilstortplaatsen.
In voorgaande jaren bedroeg het totale aantal bestrijdingen van ratten en muizen, incl.
de voortgezette behandelingen: 1967: 957; 1968: 811; 1969: 643; 1970: 790.

Summary. The main items about rodent control, taken from the annual report 1971 of the Director of Public Works
of the municipality of Horst.
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