CONTACTDAGEN 1978

Het insect in de pers

GEMEENTELIJKE DIENSTEN

belast mei de
BESTRIJDING VAN ONGEDIERTE

In de maanden februari, maart en april 1978 zullen wederom contactdagen worden gehouden.
Een uitnodiging met nadere gegevens zal u nog worden toegezonden. De bijeenkomsten zullen
van 10.00 tot ca. 16.00 uur duren. Aan de deelneming zijn behalve de reis- en verblijfkosten der
deelnemers, geen verdere kosten verbonden.
Beleid en opleiding
Voor deze contactdagen worden de Hoofden van de gemeentelijke diensten, belast met de
ongediertebestrijding en de met de uitvoering belaste gemeentelijke ongediertebestrijders
uitgenodigd. Gesproken zal o.m. worden over technische problemen, de uitvoering van de
bestrijding betreffende en de daarmee samenhangende beleidszaken.
Ook zal aandacht worden besteed aan de door de in september 1977 opgerichte Stichting
Vakopleiding Ongediertebestrijding te geven cursussen. Daar genoemde technische problemen
en beleidszaken boven de individuele interessesfeer en meer o p afdelingsniveau of wellicht hoger
liggen, wordt onzerzijds op prijs gesteld de komst van u a llen, .,bestrijders èn beslissers".

ARNHEMSE COURANT
( 18 augustus 1977)
Kapitale wespesteek
NIJMEGEN - Een snelle reactie van een 47-jarige Nijmegenaar heeft vergaande gevolgen
gehad. De man liep gistermiddag om twee uur over de Ziekerstraat, toen hij door een wesp werd
gestoken. Het insect was onder het jasje van de man terecht gekomen en stak hem in de arm.
Vliegensvlug ontdeed hij zich van zijn kledingstuk en dat ging zo snel dat de portefeuille er uit
schoot. Hij keerde op zijn schreden terug, maar een ander had er zich kennelijk inmiddels over
ontfermd. Schadepost voor de gedupeerde man: zevenhonderd gulden en zijn autopapieren.

HAARLEMS DAGBLAD
(5 juli 1977)
Wespen steken popgroep neer
(van onze RTV-redactie)

Schema voorjaar 1978
Noteert u nu alvast de voor u van belang zijnde datum.
Provincie Groningen:
donderdag 9 februari in congrescentrum " Het Tehuis", Lutke
Nieuwstraat 13, Groningen.
Provincie Overijssel:

donderdag 23 februari in de stadsschouwburg "Odeon", Blijmarkt 25, Zwolle.

Provincie Utrecht:

donderdag 9 maart in Restaurant Hoog Brabant, Radboudkwartier 23, Hoog-Catharijne, Utrecht.

Provincie Zuid-Holland:

donderdag 23 maart in de grote lunchkamer van de ROTEB,
Kleinpolderplein 3, Rotterdam.

Provincie Zeeland:

donderdag 6 april in het congresgebouw "De Prins van Oranje",
Nieuwstraat 14, Goes.

Provincie Noord-Brabant:
(Oost)

donderdag 20 april in het instructielokaal van de Dienst Gemeentewerken, Fred. van Eedenplein 1, Eindhoven.

Provincie Limburg (Zuid):

donderdag 27 april in de Stadsschouwburg, Stichting Cultureel
Centrum, Achter de Comedie 1, Maastricht.

Wij hopen velen van u te mogen begroeten om ervaringen met u te kunnen uitwisselen.
Graag tot dan!
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AMSTERDAM - De Amsterdamse popformatie Melody is een bezoek aan het Vondelpark
slecht bekomen. De groep bezocht met enkele vrouwelijke fans een optreden van de H ouseband
toen hij geconfronteerd werd met een uiterst actief wespennest. De wespen waren afgekomen
op het zeer zoetruikende parfum dat de leden van de groep op overvloedige wijze gebruiken.
De Melody-leden werden tenslotte met hun verwondingen die zich aanvankelijk tamelijk e rnstig
lieten aanzien voor observatie naar het ziekenhuis gebracht.

SALLANDS DAGBLAD
(11 juli 1977)
Vlooienplaag in hotel van Merckx en Bal
RENNES -- Wielrenners verblijven tijdens de Ronde van Frankrijk vaak in dure en luxueuze
hotels. Dat is niet altijd zo. In Lorient was de FIAT-ploeg in een obscuur hotelletje
ondergebracht.
Een vies geval, waar de eigenaar van hygiëne nooit bleek te hebben gehoord. De kamers waren
piepklein, de lakens op de bedden grijs in plaats van wit. Voor Cees Bal, de Zeeuwse knecht van
Eddy Merckx, werd de situatie gedurende de nacht nog erger. Hij werd aangevallen door
tientallen vlooien. Bal: ,,Het was verschrikkelijk. Er waren er honderden en ik werd aan alle
kanten gebeten." Bal toonde inderdaad tientallen vlooienbeten op zijn armen. Wielrenner zijn is
•
niet altijd een luizenleventje.....
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