,"

Ingezonden Berichten.
RESULTATEN VAN DE TOEPASSING VAN
DE NA.TUiURSCHOONWET 1928 EN VAN ARTIKEL
12 VAN DE BOSCHWET 1922.
LANDGOEDEREN. DIE GERANGSCHIKT ZIJN
ONDER DE Nl!.TUURSCHOONWET 1928 EN VOOR HET
PUBLIEK ZIJN OPENGESTELD.
(Vervolg van de opgaven op bldz. 193 e.v. van den 5den jaargang 1932.
op bldz. 209 e.v. van den 6den jaargang 1933 en op bIdz. 201 e.v. van
den 7den jaargang 1934).

GRONINGEN .
..Fraeylemaborg" aan weerszijden van den weg van Slochteren naar
Schildwolde. 58 ha.
Met uitzondering van het kasteel en bijbehoorende gebouwen met de
naaste omgeving, opengesteld van 8 ·uur 's morgens tot 6 uur 's avonds
(één uur voor zonsondergang) en in de 6 weken voor Pinksteren van
12 uur 's middags tot 5 uur 's avonds op vertoon van wandelkaarten,
welke verkrijgbaar zijn bij hotel .. het Hoogehuis" voor f 0.10 per per~
soon per dag en bovendien voor omwonenden voor f 0.50 per jaar per
persoon, of f 1.- voor een gezin. Gezelschappen van meer dan 10 pcr·
sonen zullen worden toegelaten voor f 0.05 per persoon.
.
Het is verboden: buiten de wandelpaden te gaan, bloemen te plukken,
deze. heesters of hoornen of iets anders te beschadigen; nesten uit te
halen. dieren of vogels te verstoren. papieren weg te werpen, met honden,
rijwielen of motorrijtuigen in het bosch of op het terrein te komen.
Personen beneden deD leeftijd van 16 jaar hebben zonder geleide geen
toegang.

DRENTHE.
I.Overcinge". ten Z.W. van Havelte en ten N.W. van de Drentsche
Hoofdvaart, nabij de buurtschap Eurzinge. 49' ha.
,
"De Bisschopsberg", ter weerszijden van den harden weg van Havelte
naar Steenwijk, ten W. van het gehucht Derp. 130 ha.
Met uitzondering van het gedeelte binnen de buitenste poort van het
landgoed "Overcinge" zijn de beide landgoederen voor het publiek open·
gesteld op vertoon van wandelkaarten. welke geldig zijn gedurende een
jaar en tegen betaling van f 0.25 per ge2:in of persoon. verkrijgbaar zijn
bij den opzichter E. Sa e r ,Pzn., Boschkampbrug te Havelte. Dagkaar.
ten zijn verkrijgbaar voor f 0.10 per gezin of persoon. Paarden en honden
worden niet toegelaten.
De openstelling van het landgoed "Vosbcrgen" te Eelde is in dien
zin gewijzigd, dat voortaan uitsluitend toegang aan wandelaars wordt
verleend. Alleen op het gedeelte van den weg. die verbinding geeft
tusschen den gemeentelijken zandweg. waaraan het huis ligt en den weg.
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die zich afbuigt van de zg. Kromme laan en naar Harendermolen voert,
zouden fietsen mogen worden vervoerd. doch alleen aan de hand.

OVERIJSSEL.
"Dc Belder" ten Z.O. van Hengelo (0.) aan weers:djden van den
rijksweg van Hengelo naar Enschede. 37 ha.
Met uitzondering van de onmiddellijke omgeving van het huis van
zonsop . . tot zonsondergang opengesteld op vertoon van wandelkaarten,
welke tegen betaling van f 0.25 verkrijgbaar zijn bij den eigenaar. den
heer A. M. Dikkers te Hengelo (0.), Enschedeschestraat 25 en
gedurende een jaar geldig zijn. Het is streng verboden honden mede te
brengen. alsmede buiten de wegen en paden te loopen.
"Oud. . H akenberg" en ..Beuningerbosch" onder de gemeente Losser ten

Z.o. van den weg van Oldenzaal naar Denekamp. 17 ha.
Het geheele landgoed is van zonsop~ tot zonsondergang voor het
publiek opengesteld op vertoon van wandelkaarten. welke kosteloos ver~
krijgbaar zijn- bij Mr. E. H. K. J. ter K u iJ e. Gronauschestraat 129
te Enschede. Deze kaarten gelden· zoowel voor een gezin als voor een
persoon en zijn gedurende êên jaar geldig.
Het is verboden zich buiten de paden te begeven .
•.Beernink·· ten Oosten van Oldenzaal en ten' Westen van de Lutte.
tusschen den Rijksweg en de spoorlijn naar Benthelm. 41 ha.
Het gehee1e landgoed is opengesteld op vertoon van wandelkaarten.
die teged betaling van f 0,10 per persoon of gezin verkrijgbaar worden
gesteld bij den bewoner van het Beernink en gedurende een jaar geldig zIjn.
Het is verboden zich buiten de wegen en' paden te begeven. bloemen
te plukken. dieren of vogels te verstoren enz., alsmede honden mede te
nemen.
"Junnc" en "Bccr~e". tusschen Ommen en Mariënherg, ten Zuiden van
de Vecht. 951 ha.
Met uitzondering van de onmiddellijke omgeving van het landhuis en
een nader op het terrein aangeduid gedeelte ter grootte van 6 ha. ziJn
beide landgoederen voor het publiek opengesteld op vertoon van wandel~
kaarten, welke verkrijgbaar zijn bij de heeren Se e man n te Junne en
Kor t man te Beerse. De prijs van de kaarten bedraagt voor een gezin
of een persoon, geldig gedurende .een jaar f 0,25 en geldig gedurende
een dag f 0.10. Vrije toegang zal worden verleend aan de leden van de
Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten, het Oversticht) de
Natuurhistorische Vereeniging, It Fryske Gea. en de begunstigers der
stichtingen het Utrechtsch~. Geldersch~. Noordbrabantsch~, Limburgsch~
en OveriJsselsch Landschap~
Het rooken is strikt verboden; alsmede het betreden van hellingen.
het achterlaten van papieren enz. Losloopende honden mogen niet worden
medegenomen.

"De Lonnekerbel'g"~ ten Westen van ·den weg van Enschede naar
Oldenzaal, ongeveer halverwege het dorp Lonneker en Oldenzaal. 140 ha.
Met uitzondering van de door borden aangeduide onmiddelijke em~
geving van het jachthuis is het geheele landgoed opengesteld op vertoon
van wandelkaarten, welke een kalenderjaar voor een gezin geldig zijn
tegen betaling van f 0.25, terwijl dagkaarten voor f 0,10 verkrijgbaar
zijn bij den eigenaar. den heer A. J. Blij den s t e i n. Oldenzaa1sche~
straat 131 te ,Enschede en bij den boschbaas, den heer H. Ver min k,
op .. het AmeUnk" te Lonneker.
Het is verboden te rooken·· of brandende sigaar, sigaret of pijp bij zich
te hebben, honden mede te nemen, papieren. doezen. schillen of ander
afval neer te werpen of achter te laten, buiten de wegen te gaan,
bloemen! te plukken. heesters of boomen of iets anders te beschadigen,
nesten uit te halen, dieren of vogels te verstoren.
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De openstelling van het landgoed "Huis te Diepenheim" en de bij ...
behoorende complexen .. het Hoogelaarsblok" , "het Helleblok" en .. Potten..
goor" te Diepenheim is in dien zin gewIJzigd, dat slechts toegang wordt

verleend op vertoon van kaarten. Deze kaarten. die een kalenderjaar
geldig zijn. zijn tegen betaling van f 0,25 per gezin of per persoon ver...
krijgbaar hij den opzichter, den heer H. J. Bos c h, wonende op 't Huis
te Diepenheim. Tevens zijn dagkaarten à f 0,10 per gezin of per persoon
verkrijgbaar.
De wandelaars mogen niet vergezeld zijn van honden en geen vuur...
wapenen bij zich hel;>ben.

GELDERLAND.
Onroerende goederen onder Putten (de omgeving van de boerderij
Ren s e I a a r en de gronden gelegen tusschen deze boerderij en Groot

Boeyen). 82 ha.
Van zonsop· tot zonsondergang opengesteld op vertoon van Jaar..
kaarten, welke kosteloos verkrijgbaar zijn bij den jachtopziener K la e s
B r ,u i nek 001, He1lerbuurt onder Putten.
In geval van misbruik kunnen de kaarten worden ingetrokken. .
Het is verboden zich buiten de wegen en paden te begeven. honden
mede te nemen, en in de bosschen en op de heide te rooken .
..Landfo.t" in de gemeente Gendringen, ten Oosten van den weg Gen . .
dringen ..Mechelen tegen de Duitsche grens.
Met uitzondering van de door grachten afgesloten naaste omgeving
van he_t huis opengesteld van 9 uur des morgens tot een: haH uur voor
zonsondergang op vertoon van wandelkaarten, welke kosteloos verkrijg ..
baar zijn in het stalgebouw .
Honden. rijwielen en andere voertuigen mogen niet worden medege ..
nomen, _wegen en paden moeten worden gehouden, terwijl personen be...
neden 16 jaar zonder geleide niet worden' toegelaten.

De openstelling van "Rosendad" nabij Velp, is als volgt gewijzigd:
Met uitzonqering van de omgeving van het kasteel ter grootte van
plm. 6 ha en met inachtneming Van hetgeen hierna is bepaald ten aanzien
van het park, is het geheeIe landgoed voor het publiek opengesteld op
vertoon van kaarten. welke tegen betaling van f 0.50 verkrijgbaar zijn
bij den opzichter te Rosendael en den boschbaas in den Imbosch.
Deze kaarten, waarop zoowel enkele personen als gezinnen toegang
hebben, zijn gedurende het kalenderjaar geldig.
Het is verboden zich buiten de wegen en paden op te houden. Motor..
rijwielen en motorrijtuigen worden niet toegelaten.
Voor het park nabij het kasteel ter grootte van ruim 20 ha gelden~
de navolgende bijzondere voorwaarden,:
Hiet park is opengesteld van 15 April tot 15 October van der voor·
middags 9 uur tot des namiddags 6 uur, behalve op V'I'iJdag en Zaterdag,
voor houders van bIJ den opzichter tegen betaling van f 1.- verkrijgbar_e
wandelkaarten, welke gedurende het kalenderjaar geldig zijn en waarop
zoowel enkele personen als gezinnen toegang hebben.
Deze wandelkaarten worden verstrekt aan personen, die vast of tijdelijk
in de omgeving van het landgoed wonen.
Kinderen moeten begeleid wordelll door personen, boven 18 jaar.
Het is streng verboden bloemen te plukken, plantsoen te beschadigen
en buiten de paden te loopen. Honden worden niet toegelaten. Niet·
houders van wandelkaarten kunnen onder geleide van een gids het park
bezichtigen tegen, betaling van f 0,10 per persoon. Voor scholen en andere
gevallen van massa.-bezoek zal een bIjzondere reductie worden gegeven.

"Oude· Voorde", ten Noorden van den rijksweg Vorden.Ruurlo, ten
Oosten van het dorp Vorden. 17 ha.
Met uitzondering van de omgeving van het landhuis opengesteld op
vertoon van wandelkaarten, welke kosteloos verkrijgbaar zijn bij A. Har t·
man. tuinbaas op de Oude Voorde.
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Personen beneden den leeftijd van 16 jaar worden zonder geleide niet
Het is verboden buiten de wegen en paden -te loopen. alsmede
losloopende honden mede te nemen.
toegel~ten.

•De Haar"~ ten Zuiden van Gorssel en ten Oosten van den Rijksweg
Deventer-Zutphen. 87 ha.
Het geheele landgoed is voor het publiek opengesteld. Het is verboden
zich buiten de wegen en voetpaden te begeven. alsmede te roaken. Hon. .
den mogen niet anders dan a,an de lijn worden medegenomen .
•• Kiefskamp", ten Zuidoosten van Vorden. ten Oosten van den weg
Vorden-Hengelo (G.). 137 ha.
Met uitzondering van de naaste omgeving van het huis opengesteld
op vertoon van wandelkaarten. welke kosteloos verkrijgbaar zijn bij den
tuinbaas. Het is v:erboden buiten de wegen en paden te loopen, honden
mede te nemen, in de bosschen te rooken en papieren, schillen enz. achter
te laten .

.,Den Dam" te Eefde. De Noordgrens wordt gevormd door de spoor~
lijn van Zutphen naar Winterswijk. 16 ha.
.
Met uitzondering van het binnen de gracht en de vijver liggende ge~
deelte, is het landgoed gehed opengesteld.
Het is verboden:
(J. zich buiten de wegen en paden te bevInden; .
b. papier, schillen of ander afval neer te werpen en/of achter te laten;
c. planten of pIantendeelen te plukken, te verzamelen of te beschadigen;
d. honden mede te nemen;
e. wild of vogels te verstoren, te verjagen, te vangen of te doaden;
1. zich op eenigerlel wijze hinderlijk te gedragen.

De openstelling5reg~ling van het landgoed" Welna" te Epe is gewij~
zigd, als volgt:
.
Het landgoed is met uitzondering van de omgeving van de Martha's
hoev.e opengesteld voor het publiek van een half uur na zonsopgang
tot een half uur vóór zonsondergang.
Het is verboden buiten de wegen en voetpaden te loopen.

,.suideras", ten Zuiden van Warnsveld nabij Vierakker. 140 ha.
Met uitzondering van een gedeelte om het huis opengeste1d van één
uur nà zonsopgang tot een half uur vóór zonsondergang op vertoon van
kaarten, welke kosteloos verkrijgbaar zijn bij den koster van de R.K.
_ Kerk te Vierakker, wiens café met stalling algemeen bekend staat onder
den naam "Jaon".
Deze kaarten, zoowel persoons~ als gezinskaarten, zijn een jaar geldig.
De houder is verplicht de kaart bij zich te dragen en op verzoek te toonen.
Minderjarigen worden· niet anders dan onder geleide toegelaten.
Het is uitdrukkelijk verboden te rcoken, zich buiten voetpaden of
wegen. in bosch of weiland te begeven, boomen of planten te beschadigen,
af te snIjden of af te plukken alsmede papieren, schillen, e.d. achter te
laten. Losloopende honden worden niet toegelaten.
" WezeueId". ~.Nieuw~ Wezeueld", .. Welbergen" en ..Hartelaar".
De goederen liggen verspreid ten Westen van Twello; zij worden
doorsneden door de spoorlijn en den Rijksweg van Apeldoorn naar
Deventer. 65 ha.
Met uitzondering van de omgeving van het nieuwe huis .. Weze~veld"
en de omgeving van huize "Welbergen" zijn de goederen opengesteld
van zonsop~ tot zonsondergang op vertoon van wandelkaarten, welke
tegen betaling van f 0,25 voor een gezin per jaar en van f 0,10 voor
een persoon per' dag verkrijgbaar zijn bij den rentmeester den heer
W. W. Debets te Twe)lo.
Het is verboden zich buiten de wegen en voetpaden te begeven. te
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rooken of brandende voorwerpen bi] zich te hebben, losloopende honden
mede te nemen, blOemen te plukken of houtgewas te beschadigen en
papieren en dergelijke weg te werpen,

Kasteel Vorden. drie complexen in de omgeving van Vorden. 181 ha.
Met uitzondering van de omgeving van het kasteel en den moestuin
opengesteld op vertoon van wandelkaarten geldig voor een kalenderjaar.
welke tegen betaling van f 0,25 per gezin of per persoon verkrijgbaar. zijn
bIJ den werkbaas J. Kam per man en bij den jachtopziener H: 0 I t·
hof. Tevens zullen dagkaarten à f 0,10 per gezin of per persoon ver..
krlJgbaar zijn. De wegen en' wandeipadeDi moeten worden gehouden.
Het is verboden bloemen en vruchten te plukken. het houtgewas te
beschadigen en losloopende honden mede te nemen.
,.Goselink" in de buurtschap het W oold langs den verharden weg
van Winterswijk naar het Woold. 52 ha. Vrije wandeling.

LITRECHT.
De openstelling van de landgoederen ,,Aardenburu" en "Het Noord-hout" is als volgt gewiJzigd:
8. Aardenburg. gelegen onder Doom, is met Uitzondering van de om~
geving van het huis geopend van 15 Mei tot 15 September van.9 uur
v.m. tot 8 uur n.m. en voor de rest van het Jaar van 9 uur v.m. tot
4: uur n.m. op vertoon van wandelkaarten. welke tegen betaling van
f 0.25 verkrijgbaar zijn bij den tuinbaas en gedurende een kalenderjaar
geldig ziJn.
Kinderen beneden 16 jaar worden slechts onder geleide toegelaten.
Het is verboden zich buiten de wandelpaden te begeven, te rooken of
vuurtjes te stoken. honden. fietsen, geWICer of buks mede te brengen.
papier achter te laten.
Bij overtreding volgt intrekking der vergunning.
b. Het Noordhout. gelegen onder Doorn, Maarn en Driebergen is met
uitzondering van de onmiddellijke omgeving van het landhuis .:t Stort"
en het z.g. Geologisch Park bij Maarn onder dezelfde voorwaarden open ..
gesteld als Aardenburg. Wandelkaarten zijn verkrijgbaar bij den bosch..
wachter K van Dijk te Noordhout (Driebergen:).

"Haarzuylens", ten Oosten van het dorp Haar:z;uilen bij Vleuten. 143 ha.
Het NoordeUjk gedeelte. het zg. Noorderpark. gelegen ten Noorden
van den openbaren weg. die het landgoed van het Westen naar het
Oosten doorsnijdt is opengesteld voor het publiek onder geleide van
toezichthoudend personeel op vertoon van wandelkaarten. welke ver..
krijgbaar zijn bij de Wed. M'. J. Ver s tee g te Haarzuilen ad f 1.en gedurende een Jaar geldig zijn zoowel voor een gezin als voor een
persoon, terwijl dagkaarten worden afgegeven ad f 0.25. geldig zoowel
voor een gezin als een persoon. Het is verboden honden mede te nemen.
"Rjjnhujzen". gelegen ten Oosten' van en langs het Merwedekanaal
in de onmiddellijke nabijheid van Jutphaas. 21 ha.
M~t uitzondering van de naaste omgeving van het kasteel en den
moestuin is het geheele landgoed alle dagen tusschen zonsop.. enr zons~
ondergang opengesteld op vertoon van wandelkaarten, welke gedurende
. een kalenderjaar voor cen gezin geldig zullen zijn tegen betaling van
f 0.25. terwijl dagkaarten voor een gezin als voot" een' persoon geldig
zuIlen zijn tegen betaling van f 0,10, aIlen' verkrijgbaar bij den tuinbaas.
Kinderen. beneden: den 16..jarigen leeftijd worden :z;onder geleide niet
toegelaten.
Het zal verboden zijn zich buiten de wegen en paden te begeven,
honden of rljwielen mede te nemen, gebruik te maken van hangmatten,
s,chillen, doozen of papieren achter te laten of op eenigerlei wijze het
landgoed te verontreinigen.
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Voorts is het ten strengste verboden bloemen. takken of vruchten te
plukken. af te snijden of te rukken, in het wild levendê dieren op eenigerlei
wijze te bemachtigen of pogingen daartoe aan te wenden of hun nesten
te verstoren.

ZUID-HOLLAND.
De openstelling van het landgoed ,.Sfaelduyo" onder 's~Gravenzande
is als .volgt gewijzigd:
Met uitzondering van de omgeving van het jachthuis ter grootte van
plm. 9 ha opengesteld gedurende de maanden April-October van 8 tot
21 uur en de overige maanden van het jaar van 8-<)Yz uur op vertoon
van wandelkaarten, welke op alle werkdagen verkrijgbaar zijn op schrif..
tel!jke of mondelinge aanvrage bij den rentmeester P. cl cBr u y n.
Op Zondagen en Katholiek feestdagen uitsluitend bIj N. van Nieuw..
be e k aan den ingang van Staelduyn, van 's morgens 11 tot 'smiddags
2 uur.
Alle kaarten - zoowel dag... als jaarkaarten - zijn gezinskaarten.
De dagkaarten worden verkrijgbaar .gesteld tegen f 0.25 en de jaar..
kaarten tegen f 1.-,
,
De jaarkaarten zijn alleen verkrijgbaar bij den heer de B r u y n.
alwaar ook dagkaarten voor vereenigingen verkrijgbaar zijn voor maxi..
mum f 1.-, terwijl voor scholen f 0,05 per kind zal moeten worden; be..
taald' en fO.10 voor geleide tot een maximum van f 1.-. Kinderen
jonger dan 14 jaar worden zonder geleide niet toegelaten.
Het is v,erboden rijwielen te berijden, in de maanden Maart. April en
Mei te rooken. zich buiten wegen en paden te bevinden, honden mede
te nemen. papieren, schillen e.d. achter te laten, vuurtjes te stoken.
koopwaren te verkoopen, aan te bieden of cadeau te geven. te botaniseeren
of bloemen en planten te plukken. Bij afwijking van deze bepalingen
zullen de kaarten worden ingetrokken.

NOORDBRABANT.
De openstelling van het landgoed .. Velder" - in vroegere opgave aan..
gedUid met den naam ..Velderen" -:- te Liempde is als volgt gewijzigd:
Met uitzondering van het Veldershuis met den daarachtergelegen tuin met
een gezamelijke oppervlakte van plm. 5 ha, opengesteld van zonsop- tot
zonsondergang. behalve enkele dagen in November en December. op ver..
toon van kaarten, welke op schriftelijke aanvrage kosteloos door de
eigenaren worden verstrekt en gedurende één jaar geldig zijn.
Dagkaarten zijn ad fO,lO per persoon op mondeling verzoek verkrijgbaar bij de eigenaren of bij den boschwachter op het landgoed.
Het is verboden rijwielen te berijden. te rooken. vuur aan te leggen.
eikels te rapen •. bloemen. bladeren, takken of hazelnoten enz. te plukken
of te vervoeren, honden of auto's mede te nemen. zich buiten de lanen
te begeven. te kampeeren. schillen, papieren enz. achter te laten en zich
anders dan volgens de voorschriften en de aanwijzingen van de opZichters
en de gemachtigden van de eigenar~m te gedragen.
"De Beek" te Halsteren, aan den N.W. kant van den provincialen
weg van Halsteren naar Steenbergen. 18 ha.
M~t uitzondering van de omgeving van het huis, opengesteld op ver..
toon van kaarten. die ad f 0.10 per persoon of per gezin verkrijgbaar
zijn bij den tuinman J. van OeHelen. wonende op "de Beek".
Het afplukken van bloemen. het loopen over bloemperken. e.d., het af..
rukken van takken en het insnijden of inkerven zoowel van namen of
anderszins in de boomen is verboden.
-~

,.Groot..Molenbeek", ten Zuidoosten van Bergen op Zoon aan de Huibergsche baan, 30 ha.
Met uitzondering van den tuin bij het huis opengesteld voor het pu""
bliek. Het loopen buiten de wegen en paden is verboden,

,
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,,Kasteel Deurne" ten Noordoosten van de bebouwde kom van Deurne;
het landgoed wordt doorsneden door den weg Deurne-VenraY. 10 ha.
Met uitzondering van de naaste emge,ving van het kasteel voor het
publiek opengesteld. Op het terrein mag niet worden gerookt en mogen
geen vuurtjes worden g~.stookt .

..De Eikenhorst" te Boxtel. ten Westen van den Rijksweg
Boxtel en ten Noorden van den zijweg naar Esch. 27 ha.

Vugth~

Met uitzondering van de onmiddellijke omgeving van het huis, de boom~
gaarden. moestuin en de vijvers opengesteld op werkdagen van 1 MeiI September van 9-19 uur en op Zondagen van 9-18 uur, de overige

maanden van 9-16 uur op vertoon van wandelkaarten, welke een jaar
geldig ujn en voor f 0.25 per gezin of persoon nà schriftelijke aanvrage
verkrijgbaar zijn bij de eigenares-bewoonster. Dagkaarten à f 0.10 per
persoon worden beschikbaar gesteld bIJ den tuinman E. S eh a f f e r, Esscheweg bij den ingang. Personen beneden den leeftijd van 16 jaar hebhebben zonder geleide g'een toegang. Het is verboden buiten de wegen en
paden té loopen. Twee- en vierwielige voertuigen, rijwielen, ruiters. motorrijwielen en honden worden niet to,egelaten.

LIMBURG .
..Oudenborgh" in de gemeente Herten, onmiddellijk nabij de kom van
het dorpje. M:erum. i ha.
Met uitzondering van den moes- en siertuin opengesteld van een half
uur na zonsopgang tot een half uur na zonsondergang. Het medenemen
van rijwielen, alsmede het loopen buiten de wegen en paden is verboden.

De. Mookerheide, ten N.O. van Maok, tusschen de Heumensche en
Mooksche baan. 131 ha.
Met uitzondering van de naaste omgeving van het huis met inbegrip van
moestuin. kassen en 'omrasterden vruchtentuin is het geheele landgoed tussehen zonsop .. en zonsondergang voor het publiek opengesteld op vertoon van wandelkaarten. welke zoowel voor een gezin als voor een persoon tegen betaling van f 0.25 voor een jaar geldig zijn en tegen betaling
van f 0.10 voor een dag. Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij den heer H. J.
J. Sen g ers, burgemeester van Maak.
Personen beneden den leeftijd van 16 jaar worden slechts onder geleide
toegelaten.
Het is verboden honden mede te nemen, buiten de paden te loopen. op
andere dan de door het bezit loopende groote wegen rijwielen te berijden.
bloemen te plukken. planten. heesters of boomen te beschadigen. orde en
rust te verstoren, papieren. schillen e.d .• achter te laten en gedurende den
zomer te rooken.

STEUN AAN DE GRIENDCULTUUR.
Naar wij van bevoegde zijde vernemen, zal met ingang van 1 Juni
a.s. wederom steun worden verleend voor witte hoepels tot gelijke be~
dragen als voorheen. met dien verstande dat alleen voor dezen steun
in aanmerking zullen kunnen komen geëxporteerde' hoepels welke voldoen
aan de door de Nederlandsche Akkerbouw Centrale te stellen kwaliteitseischen en uitgevoerd zijn door een door de N.A.C. erkenden exporteur.
De steun voor gemaakte hoepels, welke in het binnenland gebruikt
worden. zal komen te vervallen.

.

