1
11008 N

Aidol 300 SL

11009 N
11010 N
11017 N

lmpraline Anti-Houtworm
Defence Corner
Creosootolie CCO 440

11022 N
11030 N

Flexa Antischimmel
ltoxan-BHM

alkyldimethylbenzylammoniumchloride
deltamethrin 0, 125 g/1
boorzuur 95%
steenkoolteeroliedestillaat 100%
thiram 1,9%
boorzuur 63%

Toelichting toepassingsgebied
H = middel toegelaten ter bestrijding van insekten en mijten in en om gebouwen.
He= houtconserveringsmiddel ter voorkoming of bestrijding van vnl. schimmels.
N.B. Ten aanzien van het toepassingsgebied, de toepassingstechniek, e.d. wordt
verwezen naar het etiket van het betreffende middel. Niet alle middelen genoemd
in deze rubriek worden door de Afdeling Bestrijding van Dierplagen geadviseerd.

Contactdagen 1993
Summary
Every year "contact"meetings are
organized by the Department of Pest
Control tor pest control officers and
technicians of local authories, pest control
companies and others concerned with
professional pest control.
Subjects that are presented regard recent
developments on pesticides, legislation
and organization.

regionale ongediertebestrijders, die in de
betrokken provincies hun woonplaats
hebben. De hoofden van diensten en
afdelingen, waaronder de bestrijding van
ongedierte ressorteert, ontvangen de
uitnodiging op hun werkadres.

bestrijdingsbedrijven en anderen, die
beroepshalve zijn betrokken bij de
ongediertebestrijding, kunnen
desgewenst aan de bijeenkomsten
deelnemen. Behalve reis- en
verblijfkosten zijn aan deelname geen
verdere kosten verbonden.
Als men vanuit een andere provincie een
contactdag wil bijwonen, is men ook van
harte welkom. Het moet geen bezwaar
zijn die contactdag bij te wonen, die haar
of hem het beste uitkomt.

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

Kader en bestrijders

SCHEMA 1993 CONTACTDAGEN

De onderwerpen die zullen worden
behandeld gaan ondermeer over
praktische aangelegenheden die de
uitvoering van de ongediertebestrijding
betreffen, maar ook over
aangelegenheden waarvoor
beleidsbeslissingen nodig zijn, welke door
het midden- en topkader dienen te
worden genomen. Daarom wordt de
uitnodiging om aan een contactdag deel
te nemen gericht aan "leidinggevenden",
zowel als aan "uitvoerders" van de
betrokken afdelingen of diensten.

Leeuwarden:
woensdag 20 januari 1993. Galerijzaal
van zalen "Schaaf", Breedstraat 48. NSstation op 15 minuten loopafstand.

Ook medewerkers van ongedierte-

Middelburg:
donderdag 4 februari 1993. Aula van de
Zeeuwse Bibliotheek, de Koulsteensedijk
7. NS-station op 5 minuten loopafstand.
Parkeren f 7,- per dag (weinig
gelegenheid i.v.m:--markt).
Sittard:
donderdag 11 februari 1993. Grote Zaal
van het "Cultureel Centrum",
Wilhelminastraat 18. NS-station op 1
minuut afstand. Parkeergelegenheid.

Voorjaar 1993
In het komende voorjaar wordt door de
afdeling Bestrijding van Dierplagen de
tweejaarlijkse cyclus van contactdagen
1992 - 1993 vervolgd. De bijeenkomsten
zullen worden gehouden in de periode
januari/maart met een programma van
10.00 - 16.00 uur.
Een schriftelijke uitnodiging met nadere
gegevens wordt circa twee weken
tevoren verzonden aan gemeentelijke en
86

Ede:
donderdag 28 januari 1993. Studio 1
van Cultureel Centrum "De Reehorst",
Bennekomseweg 24. NS-station op 8
minuten loopafstand. Parkeergelegenheid
op eigen terrein.

De onderwerpen waarvan eventuele
nieuwe ontwikkelingen zullen worden
belicht, zijn de volgende:
Dierplagen en Milieu, 40 (4) 1992

Dierplagen en Milieu, 40 (4) 1992.

Amsterdam:
donderdag 4 maart 1993. Koningszaal
van Eurest/Artis, Plantage Middenlaan
43. Vanaf NS-station bereikbaar met tram
9 (Centraal Station), 7 (Mercatorplein) of
14 (Muiderpoort en Sloterdijk). Parkeren
f 5,- (ingang parkeerterrein Plantage
l<erklaan).
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Rayonindeling 1993

Zutphen:
donderdag 11 maart 1993. Outokumpuzaal van de Hanzehof, Coehoornsingel 1.
NS-station op 10 minuten loopafstand.
Parkeergelegenheid.
Tilburg:
donderdag 18 maart 1993. Wagenzaal
van zalencentrum 't Wit Paardje,
Lijnsheike 8, Tilburg-Noord. Vanaf NSstation bereikbaar met bus 3, 4 of 5
(ca. 15 minuten).
Hoogeveen:
donderdag 25 maart 1993. Foyer van
Cultureel Centrum "De Tamboer",
Hoofdstraat 17. NS-station op 10 minuten
loopafstand. Parkeergelegenheid.
Diverse bussen bij station.

RECTIFICATIE
Wijziging buitendienstrayons
In het 3e kwartaalnummer van Dierplagen
en Milieu werden wijzigingen in de
buitendienstrayons van de heren
Coertjens, Groebe en Vos helaas onjuist
aangegeven.
Van de provincie Utrecht is het westelijk
deel gevoegd bij het rayon Noord-Holland
en noordelijk Zuid-Holland. Van dit rayon
loopt de grens nu tot en met de
gemeenten Maarssen, Vleuten-De Meern
en IJsselstein. Deze grenslijn was reeds
ingetekend.
Van het rayon noordelijk Zuid-Holland is
de grenslijn naar het zuiden geschoven,
doch minder sterk dan was aangegeven.
De grens loopt nu tot en met de
gemeenten Wassenaar, Leidschendam,
Zoetermeer, Bleiswijk, Moerhuizen,
Nieuwerkerk aan de IJssel, Ouderkerk,
Nederlek, Nieuw Lekkerland,
Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht,
Hardinxveld-Giessendam, en Gorinchem .
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Dierplagen en Milieu, 40 (4) 1992

Dierplagen en Milieu, 40 (4) 1992 .
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