WIJ STELLEN U VOOR:
1. Ir. B. T. Bosman (32), per I oktober 1974 benoemd tot

hoofd van de afd. Bestrijding van Ongedierte te Wageningen en als zodanig opvolger van Ir. A. J. Ophof die
op I februari 1975 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid heeft genomen.

De heer Van Blaaderen, geboren te Hoogeveen, behaalde in 1950 het getuigschrift BS van
de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam en trad als leerling-stuurman in dienst van
de Holland-Amerika Lijn.
Tijdens zijn loopbaan als stuurman op vracht- en passagiersschepen behaalde hij achtereenvolgens het diploma 3e, 2e en le stuurman Grote Handelsvaart, was 3 maanden bij de
Koninklijke Marine voor de opleiding Koopvaardijbeveiliging, volgde enkele cursussen o.m.
voor Radarnavigator en het blussen van branden aan boord en werd tweemaal voor 6
maanden in het buitenland aan de wal gestationeerd. Het inkrimpen van de vloot, de
minder goede vooruitzichten op langere termijn bij de koopvaardij en de belangen van zijn
gezin, deden hem besluiten van werkkring te veranderen.
In oktober 1967 werd hij benoemd tot adjunct-chef Sanitaire Dienst van de afd. Volksgezondheid G.G. en G.O. te Amsterdam. Hij moest zich toen vertrouwd gaan maken met
o.m. ontsmettingstechnieken, het uitvoeren van gassingen aan boord van schepen en het
weren en bestrijden van ratten, muizen, insecten en verwilderde duiven.
Na jarenlang in Broek in Waterland te hebben gewoond, zal de heer Van Blaaderen zich,
na het vinden van een woning, met zijn gezin in Wageningen of omgeving vestigen.
Ook hem wensen wij in zijn nieuwe functie veel succes.
3. De heer A. D. Bode (26), per l september 1974 m

De heer Bosman, geboren te Groningen, bezocht na het doorlopen van de lagere school en
gymnasium-B, de landbouwhogeschool te Wageningen, waar hij in 1968 het ingenieursexamen (met onderwijsbevoegdheid) aDegde: studierichting bosbouw (houtteeltkunde) met
specialisatie tropische houtteelt, entomologie en fytopathologie. Zijn praktijktijd (okt '65mei '66) bracht hij door in Ivoor kust alwaar hij een bosbouwentomologisch onderwerp
bewerkte.
Op I april 1968 trad de heer Bosman als bosbouwentomoloog in dienst van het toenmalige
ITBON (instituut voor toegepast biologisch onderzoek in de natuur) te Arnhem dat per
1 december '69 werd gefuseerd tot het RIN (Rijksinstituut voor Natuurbeheer). Hij verrichtte aldaar zelfstandig entomologisch onderzoek: laboratorium- en veldwerkzaamheden.
Hij heeft o .m. zitting in de redaktiecommissie van het Nederlandse Bosbouwtijdschrift, de
commissie Schadelijke Dieren van het Bosschap en de werkgemeenschap "Geïntegreerde
Bestrijding van Plagen T.N.O.".
En waarom na de zakelijke status ook de liefhebberijen van de heer Bosman niet even vermeld? Hier zijn ze: filatelie, fotografie, huisvlijt, bridge en volleybal.
Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe werkkring.
2. De heer H. van Blaaderen (42) is per I maart 1975 als

dienst gekomen bij de afd. Bestrijding van Ongedierte
te Wageningen. Na een stageperiode begon hij op l
januari 1975 zijn werkzaamheden als rayonambtenaar
in de provincie Utrecht.

De heer Bode heeft na z.ijn middelbare opleiding - 4 jaar Mulo met wiskunde - 5 jaar
gewerkt als laborant aan de landbouwhogeschool, afd. fysiologie der dieren.
Zijn voornaamste hobby is natuurstudie in 't algemeen en die van vogels in ' t bijzonder.
Per jaar leidt hij 5 à 10 veldexcursies voor scholen, verenigingen en leden van de K.N.N.V.
(Kon. Ned. Natuurhistorische Vereniging).
Good luck in de buitendienst!
Redaktie

technisch hoofdambtenaar in dienst getreden bij de
afd. Bestrijding van Ongedierte, in welke functie hij de
heer D. W. Langeveld opvolgt.

NOGMAALS DE BETONMOLEN
In het decembernummer 1974 van ons blad is onder "Rattenspiegel" door de heer N. J.
Groot een betonmolen beschreven die bij de gemeente Nistelrode in gebruik is voor het
mengen van lokaas. ,,Een deksel op de molen is niet nodig", zei de heer Groot.
Daar alle cumarinepoeders bij het mengen stuiven, sommige wat minder dan andere, is het
gewenst te mengen met een deksel op de molen. Daarmee is men tegen e Ik risico gedekt.
Redaktie

26

27

