WIJ STELLEN U VOOR

FEESTELIJK AFSCHEID

De heer C. M. van Liere (27) is per I april 1979 in dienst gekomen bij de Afdeling
Bestrijding van Ongedierte te Wageningen. Het ligt in de bedoeling, dat hij binnenkort
zelfstandig zijn werkzaamheden aanvangt in de functie van voorlichtingsambtenaar in de
provincies Zuid-Holland (zuidelijk deel) en Zeeland. Zijn huidige standplaats is Kapelle.

Op 18 april j.l. vond te Wageningen in ons kantoorgebouw het officiële afscheid plaats van
de heren G. J. Linderman en J. Usinga , voorlichtingsambtenaren van onze afdeling.

De heer Van Liere heeft na zijn middelbare schoolopleiding de M.T.S. doorlopen.
In zijn vorige werkkring heeft hij zich o.m. beziggehouden met bouwkundige en
inrichtingstechnische aspecten van levensmiddelenbedrijven.
De heer Van Liere is een vogelliefhebber. Hij heeft als hobby o.m. het houden van tropische
vogels en is lid van een vogelvereniging, waarmee hij zich schaart in de rij van vogelvrienden binnen onze buitendienst.

Hierbij waren, behalve de beide echtgenotes en totaal 17 familieleden, aanwezig de heer dr.
N. J. A. Groen, hoofdinspecteur van de volksgezondheid en de heer mr. H. J. A. Schaap,
één der directeuren van het directoraat-generaal voor de milieuhygiëne van ons ministerie,
alsmede alle medewerk(st)ers van onze afdeling waarvan enkele met echtgenotes. Van de
reeds eerder gepensioneerden was aanwezig de heer G. J. Pop, bij velen van u bekend als de
vorige redacteur van "Rat en Muis". De heer ir. A. J. Op hof kon helaas wegens een ernstige
verkoudheid niet aanwezig zijn.
Bij aankomst ontvingen de dames Linderman en Usinga een bloemetje. Na koffie met
gebak en een lunch werden de heren Linderman en IJsinga door ondermeer de heer Groen
toegesproken en bedankt voor het vele goede werk dat ze ten behoeve van door ongedierte
geplaagden en in dienst van onze afdeling hadden verricht. Behalve met wensen voor vele
gelukkige pensioenjaren in een goede gezondheid met echtgenote, kinderen en kleinkinderen, werden de heren verrast met een geschenk van de afdeling en een fraai boekje met
handtekeningen der aanwezigen. Op de omslagen der boekjes waren afbeeldingen van
vrolijke ratten met als tekst "Proost, weer een goeie weg!".
Mede door de aanwezigheid van zoveel familieleden werd het voor allen een bijzonder
prettig samenzijn.
Ook op deze wijze wil ik namens de buitendienst van de afdeling beide oud-gedienden
hartelijk danken voor de collegialiteit en de medewerking aan onze strijd tegen het
ongedierte. Wij hopen nog vaak goede berichten van hen te mogen ontvangen en, als de
gelegenheid zich voordoet, ze in goede gezondheid te mogen ontmoeten.
H. van Blaaderen

ACTIE "DE GROOTE WAARD"

De heer P.C. Groebe (32) is per I mei 1979 in dienst getreden bij de Afdeling Bestrijding
van Ongedierte. Na een stageperiode is het de bedoeling dat hij zijn werkzaamheden verricht
in de functie van voorlichtingsambtenaar in de provincies Gelderland en Utrecht, alsmede
de twee Zuidelijke IJsselmeerpolders, met als standplaats Veenendaal.
De heer Groebe heeft na zijn middelbare schoolopleiding de Middelbare Landbouwschool
doorlopen en heeft vervolgens cursussen "Proeftechniek" en "Biologie" gevolgd tijdens zijn
vorige werkkring bij de Landbouwhogeschool te Wageningen. Aldaar heeft hij met name
ervaring opgedaan in de pluimveeteelt.
Naast lezen en het beoefenen van huisvlijt heeft de heer Groebe als hobby vogelkundig
veldwerk in de vorm van tellingen en inventarisaties voor de vogelwerkgroep Wageningen,
waarmee ook hij zich schaart bij de vogelvrienden.
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Van het Waterschap "de Groote Waard" ontvingen wij bericht over de wijze waarop door
hen in januari 1979 extra activiteit is ontplooid bij de "bestrijdingsactie bruine rat".
In een advertentieblad, dat in de gehele Hoeksche Waard gratis huis-aan-huis wordt
verspreid, is een advertentie geplaatst waarin o.a. het telefoonnummer van het centrale
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