Mededeelingen van de Nederlandsèhe
Bosch bouwvereeniging
ADRESVERANDERING :
A. A. Bon n e m a van Groesbeek naar De Steeg, Hoofdstraat 50.

VOORJAARSVERGADERING EN EXCURSIE.
De voorjaarsvergadering zal worden gehouden te Breda
in hotel "Mastbosch" op Donderdag 11 Juni e.k. des avonds
om half 8 uur.
De agenda voor deze vergadering luidt als volgt: .
1. Opening.
.
2. Notulen van de najaarsvergadering 1935.
3. Ingekomen stukken en mededeelingen.
4. Voordracht van den heer G. Del a v 0 y over de beteekenis van de exotische houtsoorten in België.
5. Voordracht van den heer Dr. J. R. Be ver s I ui s over
"Georganiseerde voorlichtingsmogelijkheid omtrent hout
,,- een dringende eisch".
6. Rondvraag.
7. Sluiting.
Op Vrijdag 12 Juni zal een excursie worden gehouden
naar het arboretum bij Tervueren en op Zaterdag 13 Juni
naar het Soniënbosch.
Het vertrek is bepaald op 7 uur 's morgens per autobus'
of per auto van hotel "Mastbosch" te Breda. Om 10 Uur
zal de excursie bij Quatre Bras Prof. Chr. Bom mer ontmoeten, die de leiding in het arboretum op zich heeft willen
nemen. Omstreeks 12 uur zal er gelegenheid zijn een koffiemaaltijd te gebruiken. terwijl na het vertrek uit het arboretum,
dat op 5 uur is gesteld, Prof. Bom mer nog eenige mededeelingen wenscht te doen in de universiteit te Brussel. .
Op Zaterdag 13 Juni zal de excursie om 8.45 uur bij de
Loreinendreef in het Soniënbosch den heer Nel i s ontmoeten, die voor dien dag de leiding heeft. In de bosch-
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wachterwoning te Groenendael zal een koffiemaaltijd worden
gebruikt. waarna van daaruit rechtstreeks naar Breda wordt
teruggereden. zood at de deelnemers tegen 5 uur in Breda
terug zijn.
Voor logies kan 'desgewenscht worden gezorgd in Breda
(hotel Mastbosch of Dennenoord) . Het is de bedoeling. dat
de autobus Vifijdag des namiddags bij hotel Scheers te
Brussel. Boulevard Adolphe Max 132--,-142 de route eindigt
en vandaar Zaterdagmorgen om half negen naar het Soniënbosch vertrekt.
'
De deelnemers aan deze excursie worden verzocht inliggende briefkaart zoo volledig mogelijk ingevuld bij ondergeteekende in te zenden en wel uiterlijk Vrijdag 5 Juni e.k.
Dringend wordt verzocht in verbond met het regelen van
een en ander en den beperkten tijd. de opgave uiterlijk 5 Juni
in te zenden en. ook al is reeds een voorloopige opgave
gedaan. deze op de briefkaart te herhalen.

HULDIGING VAN DEN HEER Ir.

J. P. VAN LONKHUYZEN.

Het huldigingscomité' bericht. dat de huldiging van den heer Ir. J. P.
L 0 n k h u y z e Ot bij zijn aftreden als directeur van de Neder..
landsene HeiclemaatschapplJ. 'Zal plaats vinden op Maandag 8 Juni des
namiddags om 3 uur in het gebouw van de Ned. Heidemlj. te Arnhem.
De Voorzitter van het comité, de heer E. J. Be r gsm a, zal de
huldigingsrede uitspreken, waarna het huldeblIjk zal worden aangeboden.
Degenen, die hebben bijgedragen, zullen gaarne in de gelegenheid
worden, gesteld de huldiging bij te wonen. Door het groete aantal in ..
gekomen bijdragen was het niet mogelijk een ieder persoonlijk met de
huldiging in kennis te stellen.
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