AUTOMATISERING BIJ POSTVERWERKING
Formaatwijziging

De automatisering heeft zich nu ook in de gelederen van rat en muis ingedrongen. De handen,
die voorheen zorgden voor het in de envelop steken van " Rat en Muis" zijn vervangen dooreen
insteekmachine. Het gevolg is dat het formaat van de enveloppen dan moet zijn
gestandaardiseerd, en dus ook ons blad , dat daarin verzonden wordt. Deze beperking heeft ons
genoopt tot een geringe verkleining van het formaat; wij vertrouwen niet tot een vermindering
van de leesbaarheid.

POSTCOM
Ook het adressenbestand van Rat en Muis is aan verandering onderhevig. De invoering van
postcodes in de adressering zal het komende jaar worden verwerkt op de adresplaatjes. De eerste
keer gebeurt dit voor het gehele bestand aan de hand van het Postcodeboek van de P.T.T.
Zodra in het adressenbestand de postcode is opgenomen, is het van belang, dat ook de mutaties
op dat bestand (zoals aanmeldingen, verhuizingen, e.d.) voorzien zijn van de postcode.
Dus, heeft u een mutatie vul dan , nadat naam en voorletters, straat en huisnummer zijn
neergeschreven, vóór de woonplaats uw postcode in. Heeft u een postbus, geef dan behalve het
huisadres, het postbusnummer en het daarbij behorende postcodenummer op. Postcode en
woonplaats worden niet onderstreept.

De bruine-rat-actie

HENGELO. ACTIEF EN INVENTIEF
In een officiële publikatie van de gemeente Hengelo. in het Hengelo's Dagblad van 27-1-1978,
die bijna de hele pagina besloeg, zagen wij dat een kwart van deze advertentieruimte werd
ingenomen door een verhaal met als kop " Ratten gezien? Bel 28605". Daarîn doet de
Reinigingsdienst van de gemeente Hengelo een beroep op iedereen, om de aanwezigheid van
ratten te melden:
" Dus: als u ook maar één rat ziet, direct de Reinigingsdienst bellen (28605). Om eventuele kosten
hoeft u het niet te laten; bestrijding van ratten gebeurt gratis".
Tevens is de volgende passage in het bericht opgenomen; wij citeren:
" Vanaf I februari zullen medewe rkers van de Hengelose Reinigingsdienst alle landbouwers in
de gemeente bezoeken en hen vragen medewerking te verlenen bij bestrijding van ongedierte,
waarbij de nadruk zal komen te liggen op het melden van ongedierte bij de Reinigingsdienst.
Als U een rat heeft gezien en de Reinigingsdienst waarschuwt, zal men zo snel mogelijk langs
komen om de melding te onderzoeken. In de meeste gevallen zullen zakjes met lokaas worden
achtergelaten op strategische plaatsen. De dode dieren worden door de Reinigingsdienst
meegenomen.
Vorig jaar werden in Hengelo 11.245 zakjes lokaas voor ratten en 2200 zakjes lokaas voor
muizen geplaatst. Er werden vorig jaar 2570 controles verricht; er kwamen 382 nieuwe
meldingen; 343 adressen werden vrijgemaakt van ongedierte en er werden 193 onderzoeken
verricht. Jn totaal gebeurde dat op 3488 adressen in de gemeente."
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