1

1
Limburg

: donderdag 3 maart 1988, in de Grote Foyer van het "Cultureel
Centrum", Wilhelminastraat 18, Sittard.

Noord-Brabant (w) : woensdag 9 maart 1988, in de Kampakkerzaal van Hotel Breda,
en Zeeland
Roskam 20, Breda (afslag Rijsbergen).

Voorlichting lnsekten
Voor gemeentelijke diensten, die aan de
bewoners van hun gemeente of aan bedrijven adviezen geven over de wering en
bestrijding van bepaalde insektensoorten
en daartoe b.v. fotokopieën van de door
onze Afdeling opgestelde informatiefolders aan betrokkene(n) verstrekken, volgt
hieronder een overzicht van de meest
recente folders. Tegen de verstrekking
van kopieën van deze informatiefolders
aan derden bestaat onzerzijds geen
bezwaar. Uiteraard gebeurt dit bij voorkeur naar aanleiding van een determinatie door een ervaren waarnemer, die betrokken is bij de bestrijding van dierplagen. Om u in de gelegenheid te stellen de
adviezen "up-to-date" te houden stellen

Aandacht voor dia 's en tentoongestelde
bestrijdingsbenodigdheden

--

......

~

Schema 1988
Provincie

•

Groningen

: donderdag 28 januari 1988, in de bovenzaal van congrescentrum "Het Tehuis" , Lutke Nieuwstraat 13, Groningen.

Zuid-Holland

: donderdag 4 februari 1988, in de Kriterion Theaterzaal van het
Groothandelsgebouw, Stationsplein 45, Rotterdam.

Overijssel

: woensdag 1O februari 1988, in Restaurant "de Leeren Lampe",
Almelosestraat 2, Raalte.

Utrecht

: donderdag 25 februari 1988, in de Congreszaal van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Mil.ieubeheer,
1e Brandenburgerweg 78, Bilthoven.
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Bestelnummer
HIMH/BD-1.02
HIMH/BD-1.03
HIMH/BD-1.04
HIMH/BD-1.06
HIMH/BD-1.07
HIMH/BD-1 .08P
HIMH/BD-1.09P
HIMH/BD-1.10
HIMH/BD-1.41
HIMH/BD-1.42
HIMH/BD-1.43
HIMH/BD-1.44
HIMH/BD-1.71
HIMHIBD-1 .74

Datum
apr. '86
apr. '86
nov. '84
nov. '84
nov. '84
okt. '85
apr. '87')
nov. '84
feb. '85
nov. '87')
nov. '87')
nov. '87')
dec. '84
dec. '86

HIMHIBD-0.40

jan. '85

wij u voorzover nodig graag in de
gelegenheid nodig de folders bij onze Afdeling te bestellen.

Naam (Latijn)
Blattella german/ca L.
Blatta orientalis L.
lsopoda
Forficula auricularia L.
Lepisma saccharina L.
Ctenocephalides spp.
Paravespula sp.
Lasius spp.
Culicidae
Hylotrupes bajulus L.
Anobium punctatum Deg.
Anobium punctatum Deg.
Lasius fuliginosus Latr.
Thermobia domestica Packard

Naam (Nederlands)
Duitse kakkerlak
Oosterse kakkerlak
pissebedden
gewone oorworm
zilvervisje
honde- en kattevlooien
wespen
tuinmieren
steekmuggen
huisboktor
houtworm (in gebouwen)
houtworm (in meubels)
glanzende houtmier
ovenvisje

Model formulier betreffende opsturen insekten.

• ) sedert publicatie in Rat en Muis van maart
1987 zijn deze publicaties gewijzigd.
Rat en Muis, 35 (4) 1987
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