IIn Memoriam
. Op 6 september 1966 overleed ons lid ir W. van Winkoop. Van Winkoop
is op 7 maart 1908 geboren op de boerderij .. De Roest" in Putten en overleden in zijn bungalow ..De Roest" in Putten. Tussen beide data liggen 58
jaren. Jaren op de boerderij, studentenjaren in Wageningen, houtvestersjaren
in Ned. Oost Indië, interneringsjaren in bezet N.O.I., opbouwjaren in Indonesië, dienstjaren bij de Cultuurtechnische Dienst en bij het Provinciaal
Waterleidingbedrijf van de Provincie Noord-Holland.
Ruim twee jaren is Van Winkoop ziek geweest en nu nog vrij plotseling
overleden. Zeer velen hebben hem in Dieren de laatste eer bewezen.
In elk van de vorengenoemde perioden gingen van hem stimulansen uit,
gezonde initiatieven die werkelijkheid konden worden en het ook werden.
Hij was een wijs man met een opmerkzaam verstand en een opmerkzaam
hart, een goede en scherpe waarnemer van de natuur en van zijn medewerkers.
Met een rijk inzicht en veel begrip voor de menselijke factor, leidde hij zijn
houtvesterijen Mantingan en Ngawi en de latere werkzaamheden die hij op
zich nam, zoals het herverkavelings- en herstelwerk in de Provincie Zeeland
na de stormramp van 1 februari 1953 en het beheer van het Noord-Hollands
duinreservaat dat hem bijzonder lief was.
J. Th. OVERBEEK

Mutaties
Ir A. Coops, ingenieur bij het Staatsbosbeheer, is thans benoemd tot inspecteur bij de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.
Ir J. A. Emmens, ir P. de Fremery en ,mej. W. G. M. van Vloten hebben voor het
lidmaatschap bedankt.
Ir A. G. Gerritsen. In verband met ecn reorganisatie is het Bureau Inlands Hout omgezet in de Afdeling Houtafzet van het Staatsbosbeheer, waarvan het kantoor is
gevestigd te Austerlitz, Woudenbergseweg 39, tel. 03439-215, 300 of 304. Ir Ger. ritsen is hoofd van die afdeling.
Ir L. C. Hansen woont niet Markeweg 23 te Emmen, maar aldaar op nr 3.
Ir K. E. Huizinga, hoofdingenieur bij 'het Staatsbosbeheer, is thans benoemd tot Hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat in de functie van hoofd van de Afdeling Esthetische Verzorging Rijkswegen.
Prof. dr M. F. Mörzer Bruyns, hoofd van het Rivon, is thans directeur van het Rivon.
Ir E. J. G. SweJlengrebel. hoofd van de Afdeling Beheer, Beplantingen en Rekreatie
van het Duinwaterleidingbedrijf 's-Gravenhage, woont te Aerdenhout, van Vollenhovclaan 16a, tel. 02500-40970.
De N.V. Exploitatie Maatschappij "De Compagnons" te Rotterdam, is aldaar gevestigd
in de Westerstraat 3.
Functiewijzigingen in de 'buitendienst van het Staatsbosbeheer blijken nader uit het
hiernavolgende overzicht.
Bij de Kon. Ned. Heidemaatschappij werd het onderdeel "Bosbouw en Beheer" afzonderlijk gevestigd aan de Velperbuitensingel 12 te Arnhem, tel. 08300-52187;
hier zijn derhalve de meeste bosbouwers bereikbaar.
>

