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S.V.0.-HANDBOEK IN VERNIEUWDE UITGAVE

te nemen gericht aan "leidinggevenden",
zowel als aan "uitvoerders" van de
betrokken afdelingen of diensten.
De onderwerpen waarvan vooral de
nieuwe ontwikkelingen zullen worden
belicht, zijn de volgende:

1. organisatie gemeentelijke
dierplaagbestrijding
2. huurders en kostenaspecten
3. bestrijding van knaagdieren en veel
voorkomende schadelijke en
hinderlijke insekten
4. toezicht
bestrijdingsmiddelenbewaarplaatsen.

SCHEMA 1992 CONTACTDAGEN
Almelo:
donderdag 16 januari 1992, in Postiljon
Almelo, Aalderinkssingel 2, Almelo. (NS
station 15 min. loopafstand; bus 72 vanuit
Ommen; voldoende parkeergelegenheid).
Groningen:
donderdag 23 januari 1992, in de
bovenzaal van congrescentrum "Het
Tehuis", Lutke Nieuwstraat 13 (nabij de
Markt), Groningen. (NS station 8 min.
loopafstand; div. bussen; parkeergarages
in de nabijheid).
Zwolle:
donderdag 30 januari 1992, in de
Bowlingzaal van "Oosterenk",
Boerendansersdijk 2A, Zwolle (vanaf NSstation met bus 1 - Wipstrik, halte na
ANWB-kantoor: 4x/uur; of bus 2 Berkum: 2x/uur).
Utrecht:
vrijdag 7 februari 1992, in zaal
"Dierplagen" van het Beatrixgebouw van
de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs,
Jaarbeursplein, Utrecht. (Vanaf NS
Centraal overdekt te bereiken; parkeren
op Jaarbeursterrein, naast "Holiday lnn"
of onder Hoog-Catharijne.

76

Venlo:
donderdag 13 februari 1992, in
gemeenschapshuis "De Staay'',
Witherenstraat 68, Venlo-Blerick. (NS
station 8 min. loopafstand;
parkeergelegenheid op loopafstand).
Dordrecht:
donderdag 20 februari 1992, in de
Theaterzaal van Schouwburg Kunstmin,
St. Jorisweg 76, Dordrecht (1 km van NSstation, parkeerplaats voor ca. 60 auto's).
Roosendaal:
donderdag 12 maart 1992, in de kleine
zaal van Schouwburg de Kring, Kerkstraat
1, Roosendaal (NS-station 15 min.
loopafstand; parkeergarage tegenover
schouwburg).
Zoetermeer:
donderdag 19 maart 1992, in bovenzaal
1?2 van Wijkcentrum Meerzicht,
Uiterwaard 1, Zoetermeer (bij NS
"Sprinter"-station; vanaf NS station Den
Haag-Utrecht (1 halte met "sprinter";
voldoende parkeergelegenheid).
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New edition of the Handbook of the most
common household pests in the
Netherlands. lssued by the Dutch
Foundation tor Professional Pest Control
Training.
In verband met de sterk afnemende
restant-voorraad van het in 1985
herdrukte S.V.O.-Handboek werd deze
uitgave door een aantal personen nog
eens kritisch bezien. Het S.V.O.-bestuur
werd geadviseerd een aantal fotobladen
te vernieuwen, foto's en tekstbladen toe
te voegen betreffende de huisspitsmuis,
de grote houtwormkever en de huiszwam,
de tekstbladen waar nodig te wijzigen en
een rubriek toe te voegen met de namen
van een aantal diersoorten in het engels
frans, duits, turks, spaans en marokkaan~.
Het bestuur nam de adviezen over en
besloot bovendien om zowel de tekst- als
de fotobladen tweezijdig te laten drukken
om papier te sparen en de
hanteerbaarheid van de uitgave te
vergroten.
Tengevolge van de drastische
vernieuwing werd besloten geen
wijzigingsbladen uit te geven voor de
eerdere versies van het Handboek. De
aanschaf van het inmiddels verschenen
nieuwe S.V.O.-Handboek wordt van harte
aanbevolen. Het is kwalitatief duidelijk
verbeterd en in de praktijk bij de
beroepsmatige dierplaagbestrijding zowel
op kantoor als in de buitendienst zeer
goed bruikbaar.
Het nieuwe S.V.O.-Handboek kan besteld
worden door het overmaken van / 81 -(inclusief verzendkosten) op postgiro '
3879667 van S.V.O. Postbus 350
6700 AJ te Wageningen met ver~elding
"Handboek".
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een pagina uit het nieuwe SVO-handboek

H. van Blaaderen
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