BERICHTEN
Bomen met je buren

opgericht ten behoeve van het onderwijs voor het
personeel van paleis Het Loo. Binnen de bosbouwen natuurbeschermingswereld is de school sinds
de jaren '60 echter bekend als de Lagere Bosbouw
Technische School (BTS). Vanuit de BTS is in 1971
de Vereniging voor oud-leerlingen van de Bosbouwtechnische School (VOL-BTS) ontstaan, die dit jaar
30 jaar bestaat. Besloten is een grote reünie te houden van oud-leerlingen van de Bosbouwtechnische
School, en om deze reünie te laten samenvallen met
de activiteiten die worden georganiseerd in het kader van 150 jaar Koningsschool. Deze activiteiten
vinden plaats op 26 en 27 april 2002. De reünie
wordt gehouden op zaterdag 27 april in de nog
steeds bestaande locatie aan de Loolaan in Apeldoorn,
Voor meer informatie en voor aanmelden kunnen
belangstellenden terecht bij Jan Erftemeijer, tel.
0543-452617 of bij Edo Jans, tel. 0594-614672.

Bomen, beesten en
buitens

"Bomen met je buren" is de titel van een practisch
boekje dat de Bomenstichting onlangs liet uitgeven.
Het behandelt aan de hand van sprekende voorbeelden de problemen die tussen buren kunnen
ontstaan, als gevolg van een boom in de tuin. Van
overhangende takken tot wroetende wortels. Het
boekje biedt de helpende hand wanneer er problemen zijn of dreigen.
De uitgave kost ƒ 22,-- (euro 10,-) en is te bestellen
door overmaking van genoemd bedrag ( verhoogd
met ƒ 7,- of euro 3,20 verzendkosten) op girorekening 2108755 t.n.v. Bomenstichting, Utrecht o.v.v..
"Bomen met je buren".

150 jaar Koningsschool
in Apeldoorn

Onder de titel 'Bomen, beesten en buitens' heeft
Staatsbosbeheer Gelderland haar regioboek uitgebracht. Het boek geeft in ruim 300 kleurenfoto's en
kaarten een beeld van de mooie plekken in Gelderland die door Staatsbosbeheer beheerd worden. De
ontstaansgeschiedenis, de cultuurhistorie en de variatie in flora en fauna komen hierbij allemaal aan
bod. Het boek kost f 32,85 (14,90 euro) en is te bestellen bij Staatsbosbeheer, regio Gelderland, postbus 680, 6800 AR Arnhem.

Nieuwe directeur
Bos en Hout
Met ingang van 1 september jl. heeft Louk Dielen de
leiding van de Stichting Bos en Hout overgedragen
aan Rein Kuipers, sinds november 2000 adjunct-directeur bij de stichting. Louk Dielen heeft een nieuwe functie aanvaard bij Arcadis Advies, directie
Zuid in 's Hertogenbosch.
Rein Kuipers zal zich naast een aantal directiezaken
specifiek gaan bezighouden met de positionering
van SBH en acquisitie. Kuipers (54) heeft 28 jaar ervaring als senior commercieel manager bij Arcadis.

Volgend jaar bestaat de Koningsschool aan de
Loolaan in Apeldoorn 150 jaar. Deze school is ooit
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