Schema 1982

voedingsmiddelen. De larven leven hoofdzakelijk in rottend materiaal. bij voorkeur vlees.
Binnen gebouwen worden o.a. eitjes gelegd op dode ratten, muizen of vogels. Men komt
wel eens gevallen tegen waarbij sprake is van maden d ie onder plinten vandaan verschijnen
of onder de vloerbedekking worden aangetroffen nadat niet zo lang tevoren een rattenof muizenbestrijding heeft plaatsgevonden.

Groningen

donderdag 4 februari 1982 in de bovenzaal van congrescentrum "Het
Tehuis", Lutke Nieuwstraat 13, Groningen.

Gemeentelijke overzichten gaarne opsturen

Overijssel

donderdag 11 februari 1982 in Restaurant "De Leeren Lampe", Almelosestraat 2, Raalte.

Zuid-Holland

donderdag 25 februari 1982 in Bowling "Batavier Zuidplein" Metroplein 50, Rotterdam.

Utrecht

donderdag 4 maart 1982 in Zaal T van het Rijksinstituut voor de
Volksgezondheid, Ie Brandenburgerweg 78, Bilthoven.

Noord-Brabant
(westelijk deel)

donderdag 11 maart 1982 in Café-Restaurant "Marktzicht", Markt 10,
Prinsenbeek.

Limburg
(zuidelijk deel)

donderdag 18 maart 1982 in het Auditorium van de "Eurohal" te
Maastricht.

Vanzelfsprekend geeft de samenstelling van deze lijst geen volledig beeld van de landelijke
situatie. Vergelijking met cijfermate riaal uit andere bronnen, bv. gemeentelijke gegevens is
daarvoor noodzakelijk. Indien binnen uw dienst dergelijke overzichten over 1981
beschikbaar zijn, zal toezending daarvan zeer op prijs worden gesteld. In een volgend
overzicht zullen deze dan worden verwerkt.
A. Balkstra.

CONTACTDAGEN 1982

(noteert u vast?)

Pro vincie

Wij hopen velen van u te mogen begroeten.

In de maanden februari en maart 1982 zullen weer contactdagen worden georganiseerd. De
uitnodiging tot bijwoning daarvan geldt voor de gemeentelijke en regionale ongediertebestrijders en de hoofden van diensten en afdelingen ondermeer belast met de bestrijding
van ongedierte. Een schriftelijke uitnodiging met nadere gegevens wordt t.z.t. nog
verzonden. Ook anderen die beroepsmatig bij de ongediertebestrijding betrokken zijn
kunnen desgewenst aan de bijeenkomsten deelnemen.
Het dagprogramma zal ondermeer de volgende onderwerpen omvatten:
10.00 uur opening;
wetgeving en rechtspraak m.b.t. ongediertebestrijding:
erva ringen met recentelijk toegelaten bestrijdingsmiddelen;
aspecten van bestrijding van huismuizen en ratten:
insektenbestrijding in en om gebouwen;
ca. 16.00 uur beëindiging.
Aan de deelname zijn behalve reis- en verblijfkosten der deelnemers geen verdere kosten
verbonden.
Wellicht ten overvloede wordt gesteld dat de (wijze van) uitvoering van de ongediertebestrijding onder meer berust op beleidsbeslissingen van het midden- en topkader. Reden
waarom de "uitvoerders"-ongediertebestrijders evenals de hoofden en andere leidinggevenden van betrokken afdelingen of diensten worden uitgenodigd aan een contactdag
deel te nemen. In totaal zullen in de periode 1982/ 1983 resp. 6 en 7 contactdagen worden
gehouden, om en om per provincie, zodat het programma gelijkelijk in die twee jaar over
het gehele land wordt verdeeld. Een ieder is natuurlijk vrij dié con tactdag bij te wonen die
hem het beste uitkomt. Ook al woont men in een andere provincie, dan is dit geen beletsel.
Onze afdeling zal uw aller komst zeer op prijs stellen.
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Winieractie! Denkt u ook aan de huismuis?
(Schade huismuizen aan kaars.)
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