,,KLAAS, BEDANKT"
Pensioen
In verband met het op 17 juli 1980 bereiken van de vijfenzestigjarige leeftijd wordt de Heer
N. J. Groot als voorlichtingsambtenaar van onze afdeling per I augustus a.s. eervol ontslag
verleend om van zijn welverdiende pensioen te kunnen gaan genieten.
Op 25 juni j.l. vond te Wageningen in ons kantoorgebouw het officiële afscheid van de Heer
Groot als medewerker van onze afdeling plaats. Daarbij waren aanwezig uiteraard zijn
echtgenote, zijn zes kinderen met echtgenotes/ n en een van de elf kleinkinderen, de Heer
mr. H. J. A. Schaap namens de Hoofdinspekteur van de Volksgezondheid belast met het
toezicht op de hygiëne van het millieu en als Direkteur van het Direktoraat-Generaal van
de Milieuhygiëne van ons ministerie, de reeds eerder gepensioneerde medewerkers van onze
afdeling de Heer W. Groenewoud met echtgenote en de Heer J. !Jsinga, alsmede alle
medewerk(st)ers van onze afdeling waarvan een aantal met echtgenotes. De Heer ir. A. J.
Ophof kon helaas wegens ziekte niet aanwezig zijn.

Bloemen
Bij aankomst ontving Mevrouw Groot een fraai boeket bloemen. Na gezellig samenzijn
met koffie en gebak en een lunch werd de Heer Groot ondermeer toegesproken door de
Heer Schaap, de Heer Bosman en ondergetekende. Gememoreerd werd ondermeer dat de
Heer Groot gedurende achtendertig jaren zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de
advisering omtrent het op vakkundige wijze uitvoeren van de bestrijding van ongedierte in
Noord-Brabant en Limburg. Het met hem samen te mogen werken was voor mij altijd een
fijne ervaring. Hoeveel hij van zijn werk hield was duidelijk aan de enthousiaste manier
waarop hij zijn werk uitvoerde, erover sprak en rapporteerde. Hij hield van zijn rayon; hij
vond er zijn vrouw en veel vrienden.
De geboden gastvrijheid door Mevrouw Groot en het optreden als "secretaresse" voor haar
man was uniek. Uniek is ook de sterke familieband. Men heeft een " gezellig familieperiodiek", waarvan tijdens de afscheidsbijeenkomst een speciale editie verscheen, terwijl
Vader Groot bovendien een tweetal gedichten werd toegezongen tot grote vreugde van alle
aanwezigen. De afscheidswoorden van de Heer Groot waren zoals van hem te verwachten
viel boeiend en voorzien van veel humor.
Klaas, ook op deze wijze wil ik jou, mede namens de collega's van de buitendienst en alle
andere medewerkers van onze afdeling, hartelijk danken voor je collegialiteit,je overdracht
van kennis.je inzet voor het werk en alle gezelligheid. We wensen jou enje Annie nog heel
wat gelukkige jaren toe in goede gezondheid, thuis, aan 't werk in de tuinen van je kinderen
en op reis met jullie caravan. We hopen dat er zich nog vaak gelegenheden zullen voordoen
jullie te ontmoeten. Klaas, bedankt.

H. van Blaaderen
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Rattenkoning naar Leiden

De Raltenkoning is op 12 juni 1980 geschonken aan het R(jksmuseum van Natuurl(jke
Historie, Raamsteeg 2 ie Leiden, en zal nu aldaar te bezich1igen z(jn, liefrt na telefonische
of schrifteliike afspraak.
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