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MUTATIES
Toege/reden als donateur: de N.V. Exploitatie Maatschappij De Com·
pagnons te Rotterdam.
Toege/reden als lid:
Ir W. A. Dieleman, hoofd van de afdeling Architectuur van de Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij, Bauerstraat 37", Arnhem, tel. 08300·
32370.
H. A. van Iersel, direkteur van de N.V. Boomkwekerij "Udenhout",
Schoorstraat 21 te Udenhout, tel. 04241-258.
Drs H. D. Schouten, Adjunct-secretaris van het Bosschap, Overboschlaan 4\ te Bilthoven.
Ir E. J. G. Swellengrebel, hoofd van de afdeling Beheer, Beplantingen
en Rekreatie van Duinwaterleiding den Haag, v. Vollenhovelaan 16'a, tel.
02500-40970.
Ir W. J. Weiderna, direkteur van de Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap", Schiedamsevest 46e, Rotterdam \, tel. 010-121109.
Overleden: dr J. G. B. Beumée te Bennekom en mr W. F. J. Laan Ie
Denekamp.
Adresverandering: lhr C. van Vredenburgh verhuisde van Bennekom naar
' .
Wageningen. Marterlaan 8.

BOSBOUWPRAKTIJKSCHOOL-PROGRAMMA
Wijziging en aanvulling
In aansluiting op de bekendgeving in het decembernummer van _ons tijdschrift op
bladzijde 441 van het cursusprogramma 1966 van de bosbouwpraktijkschool, geven wij
hier een wijziging in en enkele aanvullingen op dit programma.
Wijziging: De algemene cursus in rationalisatie van de arbeid in de bosbouw van
12/9 t/m 30/9 is vervallen.
Aanvullingen: In de periode "nader te bestemmen" van 17/10---23/12 worden de
navolgende cursussen opgenomen:
17/10---21/10 l-weekse cursus snoeien van laanbomen.
24/10- 4/11 2-weekse cursus in het gebruik en onderhoud van kleine trekkers en
aanbouwwerktuigen.
7/11-11/11 l-weekse cursus voor leidinggevend personeel in de houthandel.
14/11-25/11 2-weekse cursus in het gebruik en onderhoud van motorzagen.
28/11-16/12 3-weekse cursus in rationalisatie van de arbeid in de bosbouw.
9/12-23/12 I-weekse cursus voor leidinggevend personeel van het Staatsbosbeheer.

GEEN VUUR IN DE NATUUR
" Het Bosschap geeft dit jaar een eenvoudige plaat uit onder het motto: "Geen vuur in
de natuur". De afbeelding is een lucifer. Aanvragen te richten tot het 'Bosschap, Laan
Capes van Cattcnburch 100 te 's-Grave~age, tel. 070-633780.
RECTIFICATIE
Hierbij biedt de redactie zjjn verontschuldigingen aan voor de foute vermelding van
de functie van mr J. W. Bax, secretaris van de Ned. Ver. van Boseigenaren, bij zijn
artikel in het vorige nummer.

