Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging.
Als leden der N ederlandsche Boschbouwvereeniging zijn,
te rekenen met ingang van 1 Januari jl., aangenomen:
Ir, D, van der SI e e sen, assistent der LandbouwhoogeschooI te Wageningen, te Renkum, Huize "Harten".
D. E. E ver t s, firmant van de houthandel J. M. Me ih u i zen te Wildervank, Landzijde A 20.
VOORJAARSVERGADERING EN EX,CURSIE.
De voorjaarsvergadering zal worden gehouden te Breda
op Vrijdag 2 Juni a.s. in het Zuid-Hollandsche Koffiehuis,
Groote Markt te 19.30 uur.
A gen d a der vergadering:
1. :Opening, notulen van de najaarsver,gadering 1938.
2. Ingekomen stukken en mededeelingen.
3. Inleiding te houden door Jhr. W. H. de Be a u fa r t
inzake: jacht en boschbouw (pro jacht).
4. Inleiding te houden door Prof. Ir, J. H. Ja g erG e rI in g s inzake jacht en boschbouw (contra jacht).
5. Debat.
6. 10 stellingen. den Nederlandschen Boschbouw betreffende,
welke den grondslag vormen voor de op 3 Juni a.s. te
houden excursie in de houtvesterij "Breda", met lichtbeelden toegelicht door den Houtvester P. M. Tut e i n
N 0 I t hen i u s.
7. Rondvraag, sluiting.
Programma voor 2 en 3 Juni.
Vrijdag 2 Juni,
Samenkomst te Breda bij het gemeentehuis te' 15.50 uur
precies.
Officieele ontvangst. ten gemeentehuize door het College
van Burgemeester en Wethouders der gemeente Breda. Bezichtiging van het gemeentehuis te 16 uur precies.

Van ongeveer 17-18.15 uur samenzijn in het Zuid-Hollandsche Koffiehuis.
.
Gemeenschappelijke maaltijd te 18.15 uur.
Algemeene vergadering te 19.30 uur.
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Zaterdag 3 Juni.
Verz\,melen op de ,groote Markt te Breda te 8.30 uur.
Vertrek voor de excursie naar de houtvesterij .. Breda" van
het Staatshóschbeheer te 8.45 precies.
Route: Ulvenhoutsche bosch. Prinsenbosch. Chaam.'
Lunch te ongeveer 12.30 uur in het werkkamp .. Het Put·
ven" te Chaam.

Vertrek uit Chaam ti ongeveer 13.30 uur.
Route: Strijbeek. Mastbosch. Liesbosch. Aankomst Lies.
bosch te ongeveer 14 uur.
AaJ!~ieding thee door het Staatsboschbeheer in de uit·
spanning in het Liesbosch te 15.30 uur: ontbinding excursie.
Zij. die in het hotel .. Mastbosch" logeeren. kunnen zich
bij de

~xcursie

aansluiten tU55chen 8.45' en 9 uur aan het

einde van de Baronielaan bij het Mastbosch. '
Bijgaande kaart voor aangifte gelieve men uiterlijk op
23 M~i a.s. te verzenden.
De Secretaris der Nederlanclsche Boschbouwvereeniging,

H. W. SCHENKENBERG VAN MIEROP.

VERGADERINGEN EN EXCURSIES.
(VERVOLGLIJST).

6a.
7a.
11 a.
12a.
15a.

Menno van Coehoorn ............................ .. 13 Mei
Tentoonstelling Heemkunde. den Haag. opening 17 Mei
Zeeuwsch Landschap ............................ .. 5 Juni
Fryske Gea (excursie) .................. '........... . 10 Juni
Oudheidkundige Bond. jaarvergadering en
excursie ............................................. 7. 8 Juli

PERSONALIA.
Met ingang van 11 April 1939 is benoe~d tot Inspecteur
van het Staatsboschbeheer Mr. F. B. I. M. Jan s sen ster
standplaats Utrecht.
Met ingang van I Mei 1939 is bevorderd tot technisch.
ambtenaar bij het Staatsboschbeheer. de boschwachter Ie
klasse A. Wij n b er .g, enter, standplaats Utrecht.
De tijdelijke boschwachters bij het Staatsboschbeheer
S.Zw.art te De Wyk (Dr.) en E. E.van de Weijer
te Malden (gem. Heumen) zijn met ingang van I April 1939
benoemd tot boschwachter.
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Aan den boschwachter Ie kJ. J. H. Ma c h i els e te
Veldhoven, den tijd. adsp. boschwachter H. van éI e Hoe f
te Baarn. den tijd. boschwachters W. 00 s tin g te Ginneken is met ingang van onderscheidenlijk 1 Mei 1939.
Ommen. 1 Juni 1939. Woudenberg, 1 Juli 1939, Apeldoorn
als standplaats aangewezen.
Te rekenen met ingang van 1 April 1939 is aaniJestèld
tot tijd. adk houtvester bij het Staatsboschbebeer. ter standplaats Utrecht, Dr. W. H. Die m 0 n t.

•

ADRESVERANDERING.
".

C. Bos van Hilversum naar 's-Gravenhage, Neuhuiskade 8.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad. 8 Maart 1939.

GRONDAANKOOP VOOR SOCIALE ZAKEN.
Voor honderden werkloozen productief werk.

(Van ónzen correspondent.)
"
Amersfoort, 7 Maart.
Naar wij vernemen, geschiedt de financiering van den aankoop door
het Staatsboschbeheer van ongeveer 1200 ha bosch onder Driebergen.
Woudenberg, Zeist en Beekbergen door het departement van Sociale
Zaken en wel uit de gelden. welke ter beschikking zijn gesteld voor
den aankoop van terreinen ten behoeve van de bestrijding der werkloos~
heid. De mogelijkheid bestaat honderden arbeiders eenige jaren op de

aangekochte gronden aan productief werk te plaatsen.
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