f .'"

"

, . ,r

,p

,··t, ft"

J

.. ,

'a ' .. '

,

,

,

,

,

"

1

I'

,., .. ".'\

•.

,

,

Nede rlandsch Bosch ho uw-Tijdséh riff
OPRICHTER Dr

J.

R. BEVERSLUIS

' "

'

,

. Orgaan van de NederiandscheBoschbouwvereeniging

.

20e Jaargaog

No. 8

Augustus 1948

,

.

REGERINGSJUBILEUM VAN ONZE BESCHERMVROUWE.
"

Het gouden Regeringsjubileum va,! Hare Majesteit Koningin WiJhelmina ~taat in het middelpunt van de belangstelling van het Nederlandse
volk. Deze belangstelling zal tot uiting komen in de feestelijkheden, welke
overal in de lande georganiseerd en op of omstreeks 31 Augustus a.s,
haar hoogtepunt zullen vinden.
"
De vreugde over het gouden Regeringsjubileum :- uniek in de geschiedenis van ons vaderland - en de dankbaarheid voor het in die 50
jaren gevoerde beleid van Hare 'Majesteit, zal ook op andere wijze tot
uiting worden gebracht en wel door het aanbieden van een Nationaal
Huldeblijk, waaraan hopelijk de gehele Nederlandse bevolking aandeel
'
zal hebben.'
Dit Nationale Huldeblijk zal de vorm hebben van een' fonds, bijeengebracht door de verkoop van jubileum-insignes met de beeltenis van Hare
Majesteit en door het storten van bijdragen. Het aldus bijeen te brengen
fonds is door Hare Majesteit bestemd voor de kankerbestrijding in Nederland.
.
. Het Nationaal Comité, dat' zich het bijeenbrengen van dit fonds ten
doel stelt, doet een beroep op alle organisaties in Nederland van welke
aard zij ook zijn en op alle in ons land gevestigde ondernemingen, aan, "
het gestelde doel mede te werken, door hun leden, resp. hun personeel
op te wekken de jubileum-insignes té kopen en extra bijdragen aan het
fonds te storten en indien en\gszins mogelijk in eigen kring, derhalve in
eigen vereniging of onderneming, de verkoop onder leden of personeel
ter hand te nemen.
Daarnaast doet het Nationaal Comité een beroep op verenigingen en
ondernemingen' uit eigen middelen een bijdrage aan het Nationaal Hulde- '
,
blijk te g e v e n . " ·
In het Nationaal Geschenk zullen de gevoelens van het Nederlandse
volk voor zijn jubilerende Vorstin tot uiting moeten komen en dit Geschenk zal het Nederlandse volk dus waardig moeten zijn.
De jubileum-insignes kunnen worden aangevraagd bij de Burgemeester
van iedere gemeente. De extra bijdragen kunnen worden gestort op PQstrekening 26000, ten name van het Nationaal 'Comité te Amsterdam of
op de rekeningen van dit Comité bij de Nederlandsche Handel Mij. te'
Amsterdam, bij de Kasvereeniging te Amsterdam, of bij het GemeenteGirokantoor te Amsterdam, C 600.
Het Comité vertrouwt, dat het Nederlandse volk een geschenk bijeen,
zal brengen, dat én Hare Majesteit tot grote blijdschap zal stemmen èn
nog lange tijd tot zegen zal zijn voor de gehele 'Nederlandse bevolking
door de beoogde activering van de kankerbestrijding.
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