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CONTACTDAGEN
CYCLUS 1988 -1989
Summary

Every year "contact"meetings are organized by the Department of Pest Control tor
pest control officers and technicians of local au1horities, pest control companies
and others concerned with professional
pest control.
Subjects 1hat are presented regard recent
developments on pesticides, legislation
and organization.
Voorjaar 1989

In het komende voorjaar wordt door de
Afdeling Bestrijding van Dierplagen de
tweejaarlijkse cyclus van contactdagen
voo_rtgezet. De bijeenkomsten zullen worden gehouden in de periode februari/
maart. De bijeenkomsten worden gehouden van 10.00 - 16.00 uur.
Een schriftelijke uitnodiging met nadere
gegevens word1 circa twee weken tevoren verzonden aan gemeentelijke en regionale ongediertebestrijders, die in de
betrokken provincies hun woonplaats
hebben. De hoofden van diensten en afdelingen, waaronder de bestrijding van
ongedierte ressorteert, ontvangen de uitnodiging op hun werkadres. Ook medewerkers van ongediertebestrijdingsbedrij-

Foto Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding

Tentoonstellingen 1989

Provincie

Het is de bedoeling dat de Afdeling Bestrijding van Dierplagen gedurende 1989
deelneemt aan een viertal vakbeurzen.
Een medewerker van de Afdeling zal aan
bezoekers in de stand voorlichting geven.
Als u één van de onderstaande beurzen
bezoekt bent u van harte welkom in onze
stand.

Gelderland/Fl&1roland:
donderdag 23 februari 1989, in Studio 1
van Cultureel Centrum "De Reehorst",
Bennekomseweg 24, Ede.
Drenthe:
donderdag 2 maart 1989, in de Foyer
van Cultureel Centrum "De Tamboer",
Hoofdstraat 17, Hoogeveen.

De onderwerpen die zullen worden behandeld gaan ondermeer over praktische
aangelegenheden die de uitvoering van
de ongediertebestrijding betreffen, maar
ook over aangelegenheden waarvoor beleidsbeslissingen nodig zijn, welke door
het midden- en topkader dienen te worden genomen. Daarom wordt de uitnodiging om aan een contactdag deel te nemen gericht aan "leidinggevenden", zowel
als aan "uitvoerders" van de betrokken afdelingen of diensten.
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Schema 1989

Noord-Holland:
donderdag 16 februari 1989, in de Universiteitsraadzaal van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam-Buitenveldert.

Kader en bestrijders

82

- Bestrijdingsmiddelen o.m.: resistentie;
preventieve toepassing; belang van
deskundige toepassing; periodieke inspekties; geadviseerde middelen
- Systematische aanpak bestrijding in en
om bedrijfsgebouwen
Ziektenverspreiding, allergieën en fobieën.

Friesland:
donderdag 2 februari 1989, in de Bovenfoyer van "De Harmonie", Ruiterskwartier
4, Leeuwarden.

ven en anderen, die beroepshalve zijn
betrokken bij de ongediertebestrijding,
kunnen desgewenst aan de bijeenkomsten deelnemen. Behalve reis- en verblijfkosten zijn aan deelname geen verdere
kosten verbonden.
Als men vanuit een andere provincie een
contactdag wil bijwonen, is men ook van
harte welkom. Het moet geen bezwaar
zijn die contactdag bij te wonen, die haar
of hem het beste uitkomt.

De onderwerpen die aan de orde komen,

waarbij vooral de nieuwe ontwikkelingen
worden belicht, zijn de volgende:
- Organisatie van de gemeentelijke ongediertebestrijding, gemeentelijke
zorgplicht, inzake wering en bestrijding
van dierplagen
- Informatie betreffende de Stichting
Vakopleiding Ongediertebestrijding
(S.V.O.)

Noord-Brabant (oost):
donderdag 16 maart 1989, in het Instructielokaal van de Dienst Gemeentewerken,
Fred. van Eedenplein 1, Eindhoven.
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- 10 en 11 januari 1989
Rotterdam - Drogisten Associatie
- 4 t/m 7 april 1989
Utrecht - Medica, internationale vakbeurs voor 3de gezondheidszorg
- 8 tlm 10 mei 1989
Liempde - Werktuigendagen, agrarische vakbeurs
- 23 t/m 27 oktober 1989
Utrecht - Ecotech, internationale tentoonstelling voor Afvalverwerking en
Milieubeheer.

