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AAN ONZE LEZERS

Als de Fransman zegt "vertrekken is een beetje sterven", is ook dit maar betrekkelijk.
0 gewis, een afdeling vaarwel zeggen, waaraan je in een welhaast ideale samenwerking,
bijna 'n kwart eeuw je beste krachten hebt kunnen geven, is bepaald geen lichtverteerbare
kost.
Doch de omstandigheden waaronder ik op 31 mei j.l. van mijn collega's - en daarmee
bedoel ik voor deze ene keer: van hoog tot wat minder hoog - afscheid heb genomen,
plaatsen het "kleine beetje sterven" in een verzachtend licht.
Een van die omstandigheden is het feit dat men mij de verzorging van m'n troetelkind,
ons blad "Rat en Muis", voorlopig nog heeft toevertrouwd. Dat wil dus zeggen dat de banden met collega's en lezers niet helemáál zijn verbroken.
Officieel is die kwart eeuw echter afgesloten en bij deze exodus wil ik allen, met wie ik heb
mogen samenwerken, hartelijk danken voor de meer dan prettige wijze waarop dit is gebeurd.
En speciaal voor onze lezers: ,,Rat en Muis" zal ik dezelfde verzorging blijven geven als
voorheen.
G. J. Pop
oud-lid Afd. Bestrijding van Ongedierte

Beurs-notities

Vraag van enkele bezoekers op de Damesbeurs Den Haag 1973: ,,Waar is de rattenkoning
van toen?" Dit "toen" sloeg op de originele koning die in 1971(!) in de Houtrusthallen aanwezig was.
Onze rayon-ambtenaar in Den Bosch, de Heer Groot, bewaker van onze stand in Eindhoven (12 tot en met 21 oktober 1973), incasseerde de volgende vraag van een 9-jarige bezoeker: ,,Meneer, hebt U het knollenveldje van vorige keer ook weer meegebracht?" Bedoeld
was het woelratdiorama met tulpen, dat 2 jaar tevoren in Eindhoven in de stand prijkte
(thans vernieuwd).
Over geheugen gesproken!
Eigenaardige rattenmesthoop

In een oude garage van een leegstaand
café in Hengelo (0.) trof ik een eigenaardige rattenmesthoop aan, zoals ik nog
nooit eerder had gezien.
De uitwerpselen lagen 3-4 cm dik in een
halve cirkel voor de ingang van het rattenhol.
G. J. Linderman, rayonambtenaar,
Afd. Bestrijding van Ongedierte.
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In memoriam Joh. de Jong te Oisterwijk

Hij was een goed mens, goed voor zijn gezin, voor de gemeente en voor iedereen die met
hem te maken had. Vele jaren ben ik met hem op pad geweest voor de ongediertebestrijding.
Voor het uitvoeren van dit werk kreeg hij van de gemeente de volle vrijheid, iedere melding
werd zo spoedig mogelijk door hem behandeld. Hij was heel voorkomend en deed zijn
werk op de meest zorgvuldige wijze.
Medio maart 1974 werd ik door de gemeente uitgenodigd om op een receptie te komen
naar aanleiding van zijn 25-jarig ambtsjubileum; het speet mij geweldig dat ik daar wegens
ziekte niet kon zijn.
Op 29 maart ben ik naar Oisterwijk geweest en waren we samen in het Eurobird Vogelpark waar hij de ratten ook op voortreffelijke wijze bestreed o.a. door gebruik te maken
van de Oosthoekputjes met daaraan bevestigde buizen. We maakten toen de afspraak om
een artikeltje over hem te schrijven voor "Rat en Muis". Hij zou zorgen voor een foto
van zijn ambtsjubileum en we zouden een foto maken van de bestrijdingsmethode in genoemd Vogelpark. Helaas heeft dit alles niet meer mogen zijn: op 6 mei werd ik door de
gemeente in kennis gesteld van zijn overlijden.
Hij laat 5 zoons na waarvan hij na het overlijden van zijn vrouw enige jaren geleden ook
nog de zorg op zich had genomen.

Ratten in zaaimachine

Bij controle in februari I974 van het uitgelegde lokaas (cumarinehaver) in een boerderij
te Stadskanaal, ging onze rayonambtenaar, de Heer Ysinga, samen met de gemeentelijke
rattenbestrijder en passant even een schuur van de boerderij binnen. In de schuur stond een
zaaimachine waarin verleden jaar wat graan was achtergebleven, dat nu door de ratten
bleek te zijn geconsumeerd. Het ongedierte was kennelijk van de grond af door de zaaipijpen in de zaadbak gekomen, hetgeen voor beide ambtenaren een nieuwe ervaring betekende. De doorsnee van de zaaipijpjes bedroeg nl. slechts 3,25 cm.
Wering!

Met de gemeentelijke bestrijder bezocht de Heer Ysinga in februari 1974 een meubelmagazijn in Beerta. Bij een vorig bezoek bleek hier een flinke schade door muizen te zijn aangericht. Toen werd o.m. ook geadviseerd alle gaten te dichten, een advies dat prompt werd
opgevolgd. Bij het controlebezoek kon de eigenaar dan ook tevreden verklaren van zijn
overlast te zijn verlost.

N. J. Groot, rayonambtenaar
Afd. Bestrijding van Ongedierte
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