EEN MAN ZIJN WERK, EEN MAN ZIJN HOBBY

Onze voorlichtingsambtenaar de heer N. J. Groot bericht ons bij het scheiden van de markt
nog over een gemeentelijke ongediertebestrijder, die het enthousiasme voor zijn werk niet
beperkt tot bestrijden alleen.
,,De heer C. Derks, werkzaam in de gemeente Uden, is daar sinds verleden jaar januari fulltime ongediertebestrijder.
Hij volgt de cursus van de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding te Ede. Derks
voelt veel voor zijn werk en doet er van alles voor om het zo goed mogelijk uit te voeren. Zo
had hij achter zijn auto reeds een dergelijk aanhangwagentje, zoals is afgebeeld in Rat en
Muis van 1980, waarin vakken voor verschillende materialen.
Voor het mengen van het lokaas voor de ratten- e~ muizenbestrijding beschikt hij over een
betonmolentje. Hij heeft ook de beschikking over een afgesloten ruimte om de middelen
gereed te maken en op te bergen.
De heer Derks maakt een hobby van zijn werk, zo bewaart hij insekten door ze in te gieten
in plastic blokjes en hij maakt foto's van leuke objecten.
Hierbij een tweetal foto's. Eén werd gemaakt van Duitse kakkerlakken welke voorkwamen
in de produktieruimte van een levensmiddelenverwerkende industrie, de andere betreft een
wespennest in de nok van het dak van een woonhuis, waar de heer Derks getuige de dode
wespen al danig tekeer is gegaan".
N.J.G.

UIT DE PRAKTIJK VAN EEN VOORLICHTINGSAMBTENAAR

In een garagebedrijf werd de aanwezigheid van ratten geconstateerd, die vermoedelijk
afkomstig waren van een naast het bedrijf gelegen bouwterrein. De ratten hielden zich o.a.
op in de motorblokken van auto's die gedurende langere tijd stilstonden. De op het terrein
aanwezige waakhonden maakten jacht op de ratten. Zij konden echter de ratten, die onder
een bepaald model auto met een hydraulisch veringsysteem vluchtten, niet volgen, daar deze
wagens te laag "op de poten" stonden. Van woede beten de honden dan de banden stuk en
beschadigden de lak bij hun pogingen de ratten te vangen. Geadviseerd werd de ratten te
bestrijden met behulp van lokaas dat in voerkisten dient te worden geplaatst, zodat de
honden er niet bij kunnen komen.
Aangeraden werd tijdens de bestrijdingsactie de honden goed te voeren en de kadavers van
ratten te verzamelen en te verwijderen.
A.D. Bode
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