Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
Als lid van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging, is
te rekenen met ingang van 1 Januari j1. als lid aangenomen,
de heer D. van A als t, voorzitter van de Neder1and~
sche Vereeniging van Rentmeesters, Dennenstraat7, Neer-

bosch bij Nijmegen.
De inzameling van gelden voor Finland heeft een bedrag
van f 126.- opgebracht. Dit bedrag zal worden overgemaakt aan de Finsche Boschbouwvereeniging ten behoeve
van het Finsche volk.
De Zomerbijeenkomst van de Nederlandsche Dendrologische Vereeniging zal worden gehouden op 20, 21 en 22
Juni 1940.
.
De Dendrologendagen zijn bepaald op 19 en 20 September 1940.

VOORJAARSVERGADERING EN EXCURSIE VAN
DE NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING
op Donderdag 23 en Vrijdag 24 Mei 1940.
In verband met de omstandigheid, dat het bedrijf van de
firma B r u i n zee 1 te Zaandam Zaterdag niet, in werking

is, is de excursie naar die fabrieken bepaald op Vrijdag
24 Mei a.s.
De Voorjaarsvergadering zal worden gehouden te Amsterdam in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat 175, op Donderdag 23 Mei a.s. te 19.30 uur.!)
AGENDA der Voorjaarsvergadering (23 Mei, 19.30 uur,
hotel Krasnapolsky).
1. Opening, mededeelingen van den voorzitter.
2. Notulen en ingekomen stukken.
3. Tweede verkiezing van een bestuurslid in de plaats van
den heer J. C. E. C. N. M u I der, die inmiddels is
afgetreden. Het bestuur heeft, ingevolge artikel 16 van
het. hUishoudelijk reglement, de na te noemen, niet bindende, voordracht opgemaakt in alphabetische volgorde:
a. W. Brantsma.
b. Jhr. W. G. Roëll.
5. Bespreking over het toekennen van een belooning aan
schrijvers van oorspronkelijke artikelen en van referaten
in het Ned. Boschbouwtijdschrift.
6. Behandeling verzoek subsidie voor 1940 "Comité bestudeering en bestrijding Insectenplagen"

,en

.. Commissie

. Inlandsch Hout".
1) Voor de opening der vergadering zal aan onzen voorzitter, Professor
A. teW e c h e 1. zijn door den kunstschilder J. van P u y e nb roe c k geschilderd portret worden aangeboden.
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7. Inleiding van den heer W. B r u y n zeel met betrek-

king tot de excursie naar de fabrieken van de firma
B r u y n zee I te Zaandam op Vrijdag 24 Mei a.S. ; ver-.
tooning film inzake het vellen van houtopstanden en het
verwerken van hout in Amerika.
8. Rondvraag, sluiting.

PR.OGRAMMA Excursie Ned. Boschbouwvereeniging
op Vrijdag 24 Mei a.S.
Vertrek uit Amsterdam vanaf het Beursplein, te 7.45 uur
precies, per autobus naar Zaandam;
N.V. B r u y n zee I te 8.30 uur.

aarlkomst fabrieken

Bezichtiging dezer fabrieken. 1)
Einde der excursie bij de firma B r u y n zee I te omstreeks 12 uur.
12-plm. 16 uur: Boottocht door de havens van Amsterdam. 12 uur: Inscheping te Zaandam (terrein fabrieken
N.V. B ru y nz e el). De gemeente A.msterdam biedt den
deelnemers aan de excursie een koffiemaaltijd aan boord aan.

De boottocht heeft tot doel de bezichtiging van het gebruik
van inlandsch en ander hout in de havens. Toelichting zal
worden gegeven door Jhr. Ir. J. E. van He emS k ere k
v à n Be est, Stadsingenieur der gemeente Amsterdam. en
Ir. P. C. va n' Ni f tri k. Ingenieur' afd. Onderhoud
havenwerken P.W. der gemeente Amsterdam.

Plm. 16 uur: Ontbinding excursie Stationsplein C.S ..
Amsterdam.
Mede in' verband met het overleggen van een lijst van
deelnemers aan de excursie naar de bedrijven van de firma
B r u y n zee I, is het noodig bijgaande kaart van aangifte
vóór 14 Mei a.s. in te zenden.
ADRESVERANDERINGEN.
C. van cl e n Bus s c h Ct· Presidellt~Directeur van de Nederland~
sche Heidemaatschappij van 's-Gravenhage naar: Arnhèm. Van Hccmstralaan 112.
e. Sta f. van Joh. Vermeerstraat 6, Arnhem. naar; [zaac Everts-

laan 16. Arnhem.
eh. T rom p Mee 5 ter St van De Steeg naar: Velperweg, hoek

HofIaan te Arnhem.
De Secretaris van de Nederlanclsche Boschbouwvereenlging.

H. W. SCHENKENBERG VAN MIEROP.
PERSONALIA.
Met ingang van 1 Mei 1940. is, den houtvester bij het Staatsbosch~
beheer. Ir. F. W. We s s els. die den houtvester in de houtvesterij
"Nijmegen" vervangt. de gemeente Nijmegen tijdelijk als standplaats.
aangewezen. Het adres van den heer We s s els is: Delistraat 27,
Nijmegen.

1) N.B. Zij. die door de firma

B r u y n zee I als concurrenten van
de bedrijven van deze firma moeten worden beschouwd. kunnen
niet worden toegelaten.

