meldingsadres was opgenomen. De advertentie wordt hierbij afgebeeld.
Tevens werd in de redactionele kolommen van het blad het artikel "Ongedierte in toom
houden" geplaatst, eveneens met opneming van het meldingsadres.
Onze affiche "Ratten niet lokken" werd aangepast aan de plaatselijke situatie en de laatste
regel werd gewijzigd in: "Toch ratten? bel het waterschap, tel. 01864-1566".
De affiche werd op voor het publiek goed zichtbare plaatsen opgehangen in eigen gebouw
en bij de gemeentesecretarieën.
Op de van de dienst uitgaande post werd met de frankeermachine het stempel "Ratten niet
lokken" afgedrukt (zie afbeelding "nul" afdruk). Een creatief idee en voor de filatelisten
onder onze lezers waarschijnlijk de eerste rat in een machinestempel.

NIEUWE FOLDER VOOR AFDELING BESTRIJDING VAN ONGEDIERTE
Aanschaf folder mogelijk

In de komende tijd zal via de Stafafdeling Externe Betrekkingen van het Ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne ten behoeve van onze Afdeling een nieuwe folder
worden ontworpen, welke onder meer voor de voorlichting op tentoonstellingen zal
worden gebruikt. Ter informatie drukken wij hierbij de tekst voor u af. De folder zal
evenals de vorige worden voorzien van illustraties en ruimte voor het plaatsen van een
stempel. Evenals in 1977 kan de fo lder door de gemeentelijke en regionale diensten belast
met de bestrijding van ongedierte voor eigen gebruik tegen kostprijs worden aangeschaft.
De prijs van l00 folders(= minimum afname) wordt geschat op f 8,- à f 10,-. De prijs is
afhankelijk van de grootte van de totale oplaag. Opgave van het gewenste aantal folders
(l00 stuks of veelvouden van 100) dient schriftelijk te geschieden bij onze afdeling.
Verzending van de folders zal plaatsvinden onder bijvoeging van een acceptgirokaart.
Schriftelijk bestellen vóór 15 augustus 1979

Uw schriftelijke aanvragen kunt u richten aan onze afdeling, Postbus 350 te Wageningen.
Nadat op 15 augustus alle eventuele aanvragen zijn ontvangen, zal een definitieve offerte
worden aangevraagd. In de genoemde prijs zijn niet begrepen kosten van verzending en
18% B.T.W.
A. Balkstra

TEKST VOOR FOLDER
Illustraties
bruine ratten biJ eieren (foto bijgaand)
bruine rat op borden (zie folder "ratten niet lokken")

Duitse kakkerlak
tekening wesp

(idem)
(idem)
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Ratten'!
Bel de gemeente
lnscktcn?
Informeer bij de gemeente

RATTEN
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P•g. 2
lnsekten

NIET
LOKKEN

tach ratten
bel het waterschap
tel .0"864-., 56B
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Determinatie: van wege het grote aantal (± 25.000) soorten in Nederland levende insek ten. die soms erg op elkaar lijken. is het op
naam brengen (determineren) var, een însekt. hel werk van een deskundige (entomoloog. insektenkenner). Slechts
als de juiste naam bekend is weel men welke lccfwij.le het insekt heeft en kan bepaald worden welke maatregelen
nodig .lijn. Daarom enkele exemplaren in een goed afgesloten doosje opsturen naar het onderstaande adres. U krijgt
dan na enkele dagen schriftelijk advies.

War doet U :elf?
Voorkom gunstige levensomstandigheden voor insekten in gebouwen:
• bestrijding van vochtigheid door verwarming en een goede ventilatie voorkomt het optreden van vochtminnende mijten en insckten ;
• koel bewaren van voedingsmiddelen. 10 mogelijk in goed sluitende bussen, voorkomt de ontwikkeling van voorraad sinsekten:
• afsluitbare afvalemmers of coniai ners en fre4uent afvoeren van vuilnis voorkomt het op1reden van fruit- en vleesvliegen en andere
schadelij ke organismen:
• aanbrengen van goed sluitende horren of vliegengaas, goede afwerking van de uren, ramen, plinten. e.d. voorkomt het binnendringen van insekten.
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Pag. 3
Ra.tttn en muiztn

Wat doe, U zelf"
Voorkom dat 1e voedsel vinden:

• \Ogcls voeren in vogelhuisjes of opvoertafels. lief:..t nic1 op de grond: eendjes voeren: zo vroeg mogelijk. 1odat er geen restanten
blijven liggen na de schemering:
• etenswaren en voorraden zo mogelijk onbercîkbaar voor ratten en muizen bewaren.
Voorkom dat ze schuilgelegenheid of toegangen tot gebouwen kunnen vinden:
• houtstapels. etc. circa 30 cm vrij van de grond en niet tegen buitenmuren;
• geen toegang via vent ilatie-openingen e.d. in buitenmuren (breedte max. 0.5 cm), kapot kelderraam, regenwaterafvoer: bouwtechnische gebreken z.oals defecte riolering. verzakkingen (laten) herstellen in overleg met de huiseigenaar of gemeente:
• onderhoud terrein. slootkanten. e.d .

Pag. 4
Kosteloos advies

De Afdeling Bestrijding van Ongedierte adviseen de gemeen1en en verder een ieder die dit wenst over de bestrijding van ratten,
mui1en en in gebouwen voorkomende insekten.

Bestrijdingsmiddelen
Alle bestrijdingsmiddelen zijn giftig. Dus pak niet direct die spui tbu::. en koop ,elf geen vergiftigde lokazen als U niet terzake
deskundig bent.
Houd insekten buitenshuis met vliegengaas. e.d. Vang in huis voorkomende "beestjes" met de f.tof,uiger of p11k die goede oude
vliegenmepper.
Dus:

Zijn er ratten of muizen:'

Lasl van insekten?

Dan direct melden bij Uw gemeente, of bij de Afdeling
Bestrijding van Ong!dicrte, Postbus 350,

Dan eerst laten onderzoeken welke insekten het zijn. Grijp
niet direct de spuitbus.
Informeer bij Uw gemee111e. of siuur een aantal insekten
in een stevig verpakt doosje (10 mogelijk met vermelding
van bij1.onderhedcn orn1rent vindplaats) naar Postbus 350,
6700 AJ Wageningen.

6700 AJ Wageni ngen.

M INISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN MII. IF.l;HYGll::NE
Afdeling Bestrijding van Ongedierte
Po::.1bus 350, 6700 AJ Wageningen
telefoon 08370-19061

mei 1979

"ONGEDIERTESTAND"
Minister Ginjaar beziet Ongedierte

De Afdeling Bestrijding van Ongedierte beschikt sedert begin 1979 over een nieuwe
tentoonstellingsstand, welke in de periode 23-25 april j.l. werd opgesteld op de Reimato in
de IJsselhal te Zwolle. Deze tentoonstelling werd georganiseerd door de Nederlandse
Vereniging van Reinigi ngs-Directeuren. De opening va n de beurs geschiedde door de
Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne dr. L. Ginjaar, die bij de rondleiding over
de beurs ook enige aandacht wijdde aan de ''Ongediertestand" (zie foto).
Eerder dit jaar kon de stand , dankzij het werk van de sneeuwploegen, ook nog worden
opgesteld in Bovenkarspel op de " Westfriese Flora", die van 16 t / m 26 februari werd
gehouden.
In de periode 4 t / m 13 mei was de stand op de beurs "Alles voor Eva" te Maastricht
opgesteld.
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Fotografie F. Paalman, Zwolle
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