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Winteractie? Folders bestellen

De Heer C.A. Coertjens (39) is per I augustus 1981 in dienst gekomen bij de Afdeling
Bestrijding van Ongedierte. Hij volgt de Heer C. M. van Liere op. Na een stage-periode is
hij met zijn werkzaamheden begonnen in de functie van voorlichtingsambtenaar in de
provincie Zeeland, Zuidelijk deel van Zuid-Holland (tot en met de gemeenten Wassenaar,
Voorschoten, Leidschendam, Zoetermeer, Bleiswijk, Zevenhuizen, Nieuwerkerk a / d
IJssel, Capelle a / d IJssel, Krimpen a / d IJssel, Krimpen a / d Lek, Ridderkerk, Hendrikldo-Ambacht, Zwijndrecht, Dordrecht) en het westelijk deel van Noord-Brabant (tot en
met de gemeenten Woudrichem, Aalburg, Sprang-Capelle, Waspik, 's-Gravenmoer,
Oosterhout, Nieuw-Ginneken).
Zijn standplaats is Breda, waar hij op maandagen telefonisch te bereiken is op nummer
076-148564.
De Heer Coertjens heeft na de Tuinbouwschool de opleiding kinderbescherming A en B
gevolgd.
Ervaring heeft hij opgedaan in het land- en tuinbouwbedrijf en als verkoper-adviseur van
bestrijdingsmiddelen en land- en tuinbouwzaden. Voorts heeft hij als werkbegeleider
leiding gegeven aan groepen "moeilijk opvoedbare" jongeren, waar hij ondermeer in het
kader van de handvaardigheid en tuinarbeid een "boerderij"gebeuren heeft opgezet met
vele verschillende diersoorten.
De heer Coertjens heeft als hobby's ondermeer tekenen, schilderen, schaatsen en fietsen.
Tuin, natuur en milieuaspecten boeien hem zeer.
Wij wensen hem graag veel succes toe bij zijn werk voor onze afdeling.

De winter staat weer voor de deur. Ook de winteracties ter bestrijding van de bruine rat.
Evenals voorgaande jaren heeft de Afdeling Bestrijding van Ongedierte aan de Colleges
van Burgemeester en Wethouders in overweging gegeven de desbetreffende gemeentelijke
Afdelingen of regionale diensten de "Bruine-rat-actie" te laten organiseren.
Ter ondersteuning van de acties kan de folder "Insecten? Informeer bij de gemeente.
Ratten? Bel de gemeente" evenals vorig jaar worden aangeschaft. De folders kunnen in
aantallen van I00 stuks schriftelijk worden besteld bij onze afdeling tegen kostprijs (f 9,per 100 stuks). Bij uw bestelling gelieve u de gewenste aantallen op te geven. De rekening in
de vorm van een acceptgirokaart zal bij de zending worden gevoegd. Ter oriëntatie ziet u
hierbij pag. 1 van de folder.
In de blanco ruimte op pag. 4 kan een stempel voor de vermelding van het adres en
telefoonnummer van uw dienst worden geplaatst.

Afscheid en welkom
Afscheid moesten wij in oktober j.l. nemen van onze secretaresse Ineke Brussen-Louwers.
Wel een feestelijk afscheid, want zij zal zich voortaan aan het moederschap wijden, nadat
zij op I april van dit jaar ook al een 10-jarig ambtsjubileum vierde. Eerder namen wij in
augustus afscheid van Joan van der Voort-Warning, omdat zij verhuisde naar het verre
Noord-Holland. Wij wensen beiden veel geluk.
Als nieuwe administratieve ongediertefunctionaresscn mogen wij Dorien DorresteijnRoggeveen en Herma Hofman-Dijk welkom heten. Zij zullen respectievelijk in de ochtenden middaguren samen met Nctty Rijsenberg-Lagendijk allerlei administratieve taken vervullen en u aan de telefoon te woord staan.
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