CARBID TEGEN RATTEN (historisch)

RATTENBESTRIJDING IN WADDINXVEEN

(Overgenomen uit Twents Dagblad "Tubantia", vertaling uit het Twents, L. Meuris,
Hengelo).

Bij buurman Jan daar zaten ratten
0, wat was me dat een last
Ze zaten in de schuur, op zolder
In 't kippenhok, provisiekast
De W.C. die was ook buiten
En dat was toch ook zo'n kruis
Jan z'n vrouw die durfde 's avonds
Voor geen geld meer achter het huis
Jan had al een klem gekocht
met ketting, aan een ijzeren pen
Maar toen zat de andere morgen
Buurman's kat toch in die klem
Toen zei een kennis tegen hem
Ik weet wel een middel Jan
Je stopt carbid in alle gaten
En daar hou je 'n lucifer an
Nou en op een goeie middag
Toen ging buurman Jan op pad
Om even wat carbid te halen
En kwam terug met 'n half vat
Want hij wou 't in één keer goed doen
Had hij tegen zijn vrouw gezegd
Toen die vroeg of 't geen gevaar kon
Zei hij nee, dat komt wel t'recht
Hij stopte carbid in alle gaten
Toen 'n plens water in ieder gat
Een lucifer en toen gebeurde
Iets wat hij niet berekend had
De W.C.-pot van de buren
Vloog hoog tegen de zolder op
Buurman Jan die stond te trillen
Had geen pet meer op zijn kop
Schilderijtjes van de muur
Vaasjes smakten van de kast
Jan zei, had ik dat geweten
Was 't niet gebeurd hoor, dat is vast
Het grapje kostte lelijk duiten
Dat merkte hij na korte tijd
Maar met al zijn bomexplosies
Was Jan de ratten nog niet kwijt.
Graads
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Van de gemeentelijke rattenbestrijder in Waddinxveen, de heer J. de Jong, ontvingen wij
enkele gegevens omtrent de in 1972 van gemeentewege uitgevoerde bestrijding van ratten
en muizen.
Uit dit cijfermateriaal, maar ook uit de vergelijkende gegevens van 1971, blijkt dat het
afgelopen jaar voor de Waddinxveense knagers een uitermate ongunstig verloop heeft
gehad.
Verheugend is dat steeds meer bewoners de hulp inroepen van de dienst gemeentewerken
en dat het gemiddelde aantal behandelingen per adres sterk is teruggelopen. Een en ander
komt zeker niet in de laatste plaats op rekening van een deskundige toepassing van het
vergiftigde lokaas: havermout-slaolie-cumarine.

Aantal behandelde adressen
Aantal behandelingen
Gemiddeld aantal behandelingen per adres

1971

1972

166
1127
6,8

191
748
3,9

Hoewel het aantal bewerkte adressen, in vergelijking met 1971, met 25 is toegenomen, liep
het aantal behandelingen met niet minder dan 379 terug.
Tot zover de toelichting.
Wij wensen de heer de Jong, en met hem de dienst gemeentewerken, geluk met de bereikte
resultaten en wij hopen dat het ongedierte in Waddinxveen in het lopende jaar minstens
met evenveel zorgen te kampen zal hebben.
Redaktie

RATTENBESTRIJDING IN HORST

Ook over het dienstjaar 1972 ontvingen wij van de directeur Openbare Werken in
Horst (L.) een overzicht van de gemeentelijke activiteiten t.a.v. de ratten- en muizenbe
strijding.
In totaal werden in de 7 kantons dezer gemeente in woningen en bedrijven 391 eerste be
strijdingen uitgevoerd, 323 tegen ratten, 68 tegen muizen. Daarenboven nog 498 tweede
bestrijdingen enz. In waterlossingen werden 17, op vuilstortplaatsen 27 bestrijdingen ver
richt.
Het totale aantal bestrijdingen van ratten en muizen, incl. de voortgezette behandelingen,
bedroegen in 1970 en 1971 resp. 790 en q83.
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