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excursie gemaakt naar het Zonienbosch; waarvan eveneens

een verslag in het tijdschrift is afgedrukt (blzd. 324 e.v.).
Op de najaarsvergadering werden naast huishoudelijke
aangelegenheden verschillende punten besproken. waarvan
de belangrijkste reeds in dit verslag zijn vermelt!. Prof. t e
W e c hel deed een beroep op de leden meer daadwerkelijke
medewerking te verleenen aan het tijdschrift door over technische- of economische onderwerpen, die voor den Neder~
landschen boschbouw van belang zijn. me'dedeelingen te doen.
Het bestuur werd gemachtigd tot het benoemen va.n een
commissie die tot taak zal hebben na te gaan of, en. zoo ja.
op welke wijze. het technisch en geldelijk mogelijk zal zijn
te geraken tot het uitgeven van een beknopte publicatie betrellende den Nederlandschen boschbouw. In dezelfde vergadering werd het bestuur gemachtigd tot het in het leven
roepe'n van twee nomenclatuurcommissies. waarvan de samen-

stelling reeds eerder in dit verslag staat vermeld.
Op 26 Mei werd een excursie gemaakt naar het Speulderbosch en "Leuvenhorst" waar Or: K. M. M ü 1 Ier. Regierungsforstrat uit Feuchtwangen en de heer en mevrouw
S tra u s s. Forstmeister uit Selters in Westenwald. demonstraties hebben gegeven met het gebruik van de wichelroede
in den boschbouw. Mededeelingen daarover. alsmede een
verslag van de excursie. zijn in het tijdschrift op blzd. 280
e.v. en 287 e.v. vermeld.
De Secretaris.

H. W. SCHENKENBERG VAN MIEROP.
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PROVINCIALE BOSCHBRANDWEER.
In het gehccle oosten van Noord·Brabant.
Ten vangen jaren zijn de eerste stappen gezet om te komen tot de
oprichting van een groote provinciale boschbrandweer--organisatie in
Noord-Brabant.

.

Als voorzitter trad op de heer Mr. J. van de Mor tel, wethouder
van Tilburg en eerste secretaris van d,~ Ned. Heide-Maatschappij, terwijl
de heer H. J. Wor m g oor, inspecteur van het landgoed "de Utrecht"
te Esbeek, de administratieve leiding had. om verder in den technischen
uitbouw te worden ter zijde gestaan door de houtvesters der Heide.
Maatschappij de heeren Hor sten Win keI man. .
De organisatie bestrijkt voorloopig het geheele Oosten van Brabant
van Tilburg af en slechts op een heele enkele uitzondering na hebben
alle gemeentebesturen en grondbezitters v~n beteekenis. financieeJe hulp
voor de oprichting en instandhouding geboden. In de meest boschrijke
streken zijn bereids brandtorens opgericht en thans is alles zoover gevorderd. dat de drie eerste blusschers-groepen konden worden geïnstalleerd. Daartoe werd Dinsdagavond een bijeenkomst gehouden te Lage
Mierde.
Ook zijn nu onderhandelingen loopende met het Staatsboschbeheer in
Breda ~m de organisatie ook naar het Westen uit te breIden.

