Mededeelingen vari de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
VOORJAARSVERGADERING EN EXCURSIE.
De voorjaarsvergadering zal worden. gehouden te Eindhoven in Hotel du Commerce (N ij pel s) tegenover het
station, op Vrijdag 28 Mei a.s. te. 19.30 uur.
Genoemd hotel stelt den deelnemers der vergadering in
de gelegenheid een eenvoudigen maaltijd te gebruiken, waarvan de kosten op f 1.25 zijn bepaald.
De agenda voor de vergadering luidt als volgt:
1. Opening, notulen van de najaarsvergadering 1936.
2. Ingekomen stukken en mededeelingen.
3. Voordracht met lichtbeelden van den heer Ir. R. K. v 0 n
der N a h mer, Onderdirecteur van de Pieus fabriek
te Eindhoven. over: "De vervaardiging van triplex
sigarenkistjes" .

en

4. Voordracht met lichtbeelden van den heer Dr. G. Hou tzag ers, . Adjunct-Directeur van de Nederlandsehe, Heidemaatschappij te Arnhem, over: "De populier als gebruikshoom" .
5. Rondvraag, sluiting ..
Op Zaterdag 29 Mei a.s. zal van 8Yz-IOYz uur onder
leiding van den .heer V 0 n der N a h mer een bezoek
worden gebracht aan de Pieus fabriek te Eindhoven. Daarna
zal een excursie worden gehouden naar beplantingen van

populieren van de gemeente St. Oedenrode onder leiding
van de heeren A. M. E. Pap e n h u ij zen. Houtvester bij
het Staatsboschheheer te Helmond, en Dr. G. Hou t zag ers
voornoemd. Ook zal het vervaardigen van klompen (handwerk) worden gedemonstreerd.
Het vertrek voor bedoelde excursie is bepaald op ongeveer 10.30 uur van de Pieus fabriek te Eindhoven per auto
en voor zoovee1 noodig per autobus. _

Te St. Oedenrode zal de koffiemaaltijd worden gebruikt,
waarvan de kosten, met inbegrip van bediening f 1.- bedragen.
De excursie zal op zoodanig tijdstip worden onthonden,
dat de deelnemers met den trein van 15.56 uur uit Boxtel
in de richting 's Hertogenbosch kunnen vertrekken.
Zij, die aan de vergadering en (of) de excursie wenschen
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deel te nemen worden verzocht de bij deze aflevering 'in-

gesloten brielkaart uiterlijk 20 Mei a.s. te verzenden.
Als lid van de N ederlandsche Boschbouwvereeniging is
aangenomen: J. R. Kon i n g, tuinarchitect, hoold van de
Afd. Beplantingen bij den Dienst P. W. der gemeente Amsterdam, te Amsterdam.

PERSONALIA.
Te rekenen van 1 Mei 1937 is overgeplaatst naar Deurne
de boschwachter bij het Staatsboschbeheer J. A. van de
N i eu weg i e s sen te St. Anthonis.
Met ingang van dienzeIlden datum is benoemd tot boschwachter in de boschwachterij "St. Anthonis" de boschwachter in den algemeen.en dienst bij het Staatsboschbeheer
J. M. M. Th. Verbeek.
De Secretaris van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging,

H. W. SCHENKENBERG VAN NIEROP.

ADRESVERANDERING :

c. Sta I van Joh. Vermeerstraat 6, Arnhem naar Izaak
Evertslaan 16, Arnhem.
W. K. J. de Wit van Utrechtsche weg 228, Oosterbeek
naar Mariënbergweg 3, Oosterbeek.

