vorst zware schade kunnen toebrengen aan de opgebrachte laag. In absolute zin zullen
landelijk de kosten groot zijn, omdat het pleisteren van woningen een modeverschijnsel
aan het worden is. De Stichting Bouw Research vraagt zich dan ook af onze huidige
kennis op dit gebied wel voldoende is.
Wat betreft het isolatiemateriaal steenwol is bekend dat muizen hier volgaarne in
nestelen en daardoor lekken in de warmtehuishouding veroorzaken. Sinds enige tijd
heeft men ook ontdekt dat in kunststof isolatie gangen worden gegraven door insecten.
Met als gevolg een mindere isolatiewaarde.
TROUW
(20 juli 1985)

INSCHRUVING CURSISTEN (S. V.0)
STICHTING VAKOPLEIDING ONGEDIERTEBESTRIJDING
In het kader van de Opleiding ongediertebestrijding verzorgt de S.V. 0. cursussen voor
het behalen van
VAKBEKWAAMHEIDSDIPLOMA

Rat bij huwelijk, rat bij scheiding

Grote delen van Java zijn zo vergeven van ratten, dat de dorpshoofden tot rigoureuze
maatregelen overgaan. In Indramayoe, west-Java, kun je al niet meer trouwen zonder
eerst tien dode ratten bij de burgerlijke stand afte geven, en scheiden mag je pas als je er
twintig weet te verschalken.
Als we daar niet streng de hand aan houden , zegt het dorpshoofd volgens de Jakarta
Post, vreten volgend jaar vier miljard ratten alle rijst op onze vijfhonderd hectare grond
op.
In Loemajang, op het oostelijk deel van Java, zijn vrouwen en kinderen verplicht samen
zeshonderd ratten per dag te doden. Als ze het eng vinden, hoeven ze niet de hele rat,
maar slechts de staart naar hun dorpshoofd te brengen.

A/8

De opleiding omvat ondermeer:
- Wetten en verordeningen
Algemene inleiding tot de biologie van geleedpotigen en knaagdieren
Algemene inleiding tot de bestrijding van geleedpotigen en knaagdieren
Algemene inleiding tot de bestrijdingsmiddelen
Bestrijding van ongedierte; behandeling per diersoort
Arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne
Techniek, apparatuur en overige hulpmiddelen
Gesprekstechniek, instructie, planning en administratie
Bouwkundige aspecten (alleen B-cursus)
A-cursus:

voor functionarissen die (onder meer) belast zijn met uitvoering van ongediertebestrijdingstaken, alsook het geven van adviezen omtrent wering en bestrijding van
ongedierte
- opleidingsniveau lager beroepsonderwijs
- 13 cursusdagen en I examendag in de periode september - mei in Ede nabij N.S.station Ede-Wageningen
- tarief f 950,- inclusief syllabus. handboek en examengeld
B-cursus:

voor leidinggevende functionarissen (onder meer) betreffende de uitvoering en advisering omtrent wering en bestrijding van ongedierte
- opleidingsniveau middelbaar beroepsonderwijs
- 18 cursusdagen en l examendag in de periode september - mei in Ede nabij N.S.station Ede-Wageningen.
- tarief f 1.200,- inclusief syllabi, handboek en examengeld
Belangstellenden voor deelname aan een van deze S.Y.O.-cursussen worden geadviseerd zich in te schrijven vóór l april 1986.
Inschrijvingsformulieren en nadere informatie verkrijgbaar bij Secretariaat S.V.O., p/a
Ceramstraat 6, 5013 BB Tilburg, 013-360000.
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