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sollicitatiebrieven ontvangen. Na een zorgvuldige selectieprocedure werd als zijn opvolger benoemd
de heer H. Vos. De medewerk{st)ers van
onze Afdeling waren erg blij dat hij hun
gelederen op 1 september 1990 kwam
versterken en willen hem nu graag aan u
voorstellen.
De vorige functie van de heer H. Vos was
hoofdanalist bij het Laboratorium voor Ectoparasitologie en Woonmilieu van de Interuniversitaire Werkgroep Woning en
Gezondheid (Rijksuniversiteit Utrecht).
Zijn taken waren de dagelijkse leiding van
het laboratorium, coördinatie van de diverse laboratoriumprojecten, onderwijs en
voorlichting, rapportage en advisering. Hij
volgde diverse cursussen zoals Medische
Mycologie, Biotechnisch Laborant, Hogerkader Schoonmaken, Medische Parasitologie en bij de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding de cursus ongediertebestrijding-B.
Dick, namens ons allen veel succes toegewenst in de buitendienst.

de heer ir. P.J. Verkerk speldt de heer D.P. Kempe de eremedaille in goud op.

de Koninklijke onderscheiding en verraste mevrouw Kempe met een boeket bloemen.
Bovendien overhandigde de hoofdinspecteur aan de heer Kempe een brief van de
directeur-generaal Milieubeheer de heer
ir. M.E.E. Enthoven met gelukwensen in
verband met het verlenen van de Koninklijke onderscheiding. In de brief wordt
door de directeur-generaal ondermeer
aangegeven dat het werk in de afgelopen
jaren inhoudelijk moeilijker en zwaarder is
geworden.
De heer Kempe sprak een dankwoord
waaruit bleek dat zowel zijn echtgenoot
als hijzelf zeer verrast waren door met
name de Koninklijke onderscheiding en
de feestelijke ontvangst met alle gasten.
Na een gezellige lunch volgde een informeel middagprogramma met drankjes en
hapjes en de gelegenheid oude herinneringen op te halen. Dat het gezellig was
bleek ondermeer uit het feit dat de bijeenkomst pas na het verstrijken van de middag werd beëindigd.
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WELKOM AAN DE HEER H. VOS
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Gery en Dick, het ga jullie goed !
Herman van Blaaderen.
In verband met de vacature voor de functie van buitendienstmedewerker van de
afdeling Bestrijding van Dierplagen wegens het vertrek van de heer D.P. Kempe

Herman van Blaaderen,
Hoofd buitendienst
afdeling Bestrijding van Dierplagen.

AUTOMATISERING VAN DE GEGEVENSVERWERKING VAN DE DIENST ONGEDIERTEBESTRIJDING GG & GD AMSTERDAM
Summary

de jubilaris en zijn echtgenote aan de lunch
tussen de Hoofdinspecteur (r.) en de
plaatsvervangend Hoofdinspecteur
Milieuhygiëne.
Dierplagen en Milieu, 39 (1) 1991

The city of Amsterdam has developed a
computerized information system to be
-used on a minicomputer of the municipal
Department of Pest Control. A brief description of the system is given in order to
inform other municipalaties about the
possibilities of the system.
Dierplagen en Milieu, 39 ( 1) 199'1

De Dienst Ongediertebestrijding (DOB)
van de GG & GD Amsterdam heeft na
een jarenlange voorbereiding per 1 januari 1991 als eerste gemeentelijke ongediertebestrijdingsdienst een geautomatiseerd systeem in gebruik genomen.
Het systeem levert menugestuurd up to
date informatie over alle financiële en or19
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