Plaats het nachthok flink van de grond, dan is het toegankelijk voor kat en hond;
Gaat de rat daar dan een nestje bouwen, zal het hem heel spoedig berouwen;
Er is door mij al vaak gezegd, die rotzooi moet daar niet neergelegd;
Geef het als het even kan, iedere week mee met de vuilnisman;
Of zet het op tijd klaar op de stoep, als ze komen voor de grove troep;
Dat daaraan door de meesten wordt meegedaan, kun je wel merken als je het iedere maand
ziet staan;
De medewerking van de mensen, kan ik me niet beter wensen;
En met dit soort samenspel, redden we het dacht ik wel;
En blijven we doorgaan met het vertrouwen, de ratten binnen de perken te houden;
In de hoop dat het U niet heeft verveeld, hoe het in het verslag is uitgebeeld;
U bij voorbaat dankend dat gij het geduld op heeft kunnen brengen,
Om het verslag te lezen samengesteld door Uw dw. de heer C. van Spengen.
Wij hebben hem, aldus de VOORZITTER het volgende antwoord doen toekomen.
Wij hebben Uw verslag gelezen,
en afdeling financiën heeft zitten pezen
om de vergoeding over te maken
zodat U nog meer ratten kunt raken.
Bedankt voor het vele werk
de ratten dragen steeds Uw merk.
Dat U menig uur aan de rattenbestrijding besteedt
is iets wat het gemeentebestuur weet.
Hoe je het ook wendt of keert,
het is de gemeenschap die profiteert.
Van Spengen is ons heel wat waard.
Want U grijpt de ratten bij de staart.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bleiswijk,
w.g. Dr. F. J. Krop, burgemeester.
w.g. C. Kasbergen, secretaris.

Toenemend gebruik van betonmolens

Ook Nistelrode mengt het lokaas nu door middel van zo'n molen. Als men mij vraagt om
een model voor een mengtrommel, adviseer ik ook steeds deze betonmolen. Negentig
procent van de zelfgemaakte trommels is onpraktisch, vaak veel te klein en met de onmogelijkste vulopeningen. Het graan krijgt men tegenwoordig veel in papieren zakken à 25 kg.
Deze hoeveelheid gaat goed in een klein betonmolentje. Terwijl het apparaat draait wordt
de nodige olie aan het graan toegevoegd en direct daarna kan men voorzichtig de cumarinepoeder erin doen. Draaiende wordt daarna de molen gewenteld zodat het lokaas in een
ketel of kruiwagen kan lopen. In 3 minuten tijd kan op die ma nier 25 kg egaal worden
gemengd.
Een deksel op de betonmolen is niet nodig. Als men de cumarinepoeder erin doet terwijl de
molen draait, heeft men minder last van het stuiven dan wanneer hij stil staat; bij het
draaien wordt de poeder eerder aan de graankorrels gebonden.
N. J. Groot, rayonambtenaar
Afd. Bestrijding van Ongedierte
Waar gebeurd

Dealer v. d. M. in Eindhoven kreeg onlangs voor de tweede maal dezelfde Beomaster
3000-2 ter reparatie aangeboden. De klachten waren precies als bij de eerste keer: verschillende functies uitgevallen doordat contacten en draden op onbegrijpelijke wijze beschadigd
waren.
Maar deze keer had de dader duidelijke sporen achtergelaten. Een muis was kennelijk in
de tuner/ versterker op bezoek geweest en had z'n tandjes op de electronica geprobeerd ....
"B. en 0. - Beoloog", no. 7, sept. '74
Muis in hol van de leeuw
De Sanitaire Dienst van de G.G. en G.O. te Amsterdam is ondermeer belast met het uitvoeren van de bestrijding van ratten en muizen in de gemeente Amsterdam. In de bergplaats bestrijdingsmiddelen van de Sanitaire Dienst wordt met behulp van een mengmachine
per jaar circa 10.000 kg rattengif aangemaakt. Er is daar dus altijd een ruime voorraad
zakken stofvrije haver, zoals bekend een geliefkoosd voedsel van ratten en muizen. In de
buitendeur van genoemde bergplaats bevindt zich een ventilatierooster. Aan de binnenzijde
van de deur werd achter dit rooster gevlochten draad aangebracht met een maaswijdte van
7 x 7 mm ter wering van ratten en muizen.
Onlangs slaagde een huismuis er toch bijna in "het hol van de leeuw" te betreden. Op
slechts één plaats in het gaas was de maaswijdte 12 x 12 mm en daar probeerde het dier
door te komen. Dit werd echter fatäal voor hem. Zijn achterlijf kon hij niet meer geheel
door het gaas krijgen. Zijn heldhaftige poging werd echter vereeuwigd door de gemeentelijke rattenbestrijder H. Bouland, zoals U op bijgaande foto ziet (zie pag. 96).

H. v. Blaaderen
Sanitaire Dienst, Amsterdam
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