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Mededelingen van de Nederlandsche
Vereeniging van Boscheigenaren
UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN
.
. EEN BOSBOUWDAG.
.

,.

Evenals in 1947 zal onze Vereeniging ook dit jaar weer enkele bosbouwdagen houden. Behalve onze leden heeft het Bestuur gemeend' ook
weer degenen, die nog niet tot het lidmaatscp.ap onzer Vereeniging zijn
overgegaan, voor deze bosbouwdagen te moeten uitnodigen, teneinde
hen in de gelegenheid te stellen zich door persoonlijk contact een beter
beeld te vormen van doel en werkwijze van de Nederlandsche Vereeniging van Boscheigenaren.
,
,.
Het is geoorloofd introducé:s mede te nemen I
De eerste bosbouwdag zal worden gehouden te Frederiksoord (Dr.)
op Vrijdag 20 Augustus 1948. des morgens om 10.30 uur in hotel Frederiksoord.
.
10.45 uur Opening door .de Voorzitter, Jhr Mr .or E. A. van Bere-.
st ey n.
11.30 uur Inleiding door een houtvester van de Nederlandsche Heidemaatschappij over bosbouwkundige vraagstukken,
12.15 uur Gemeenschappelijke .lunch in hotel Frederiksoord (niet verplicht.) De.. kosten hiérvan zullen ongeveer f·3.- bedragen.
De Secretaris, Ramweg 25, Den Haag, ontvangt gaarne vóór
10 Augustus a.s. bericht of U denkt deel te nemen aan deze
lunch.
Des middags zal een excursie gemaakt worden naar de kwekerijen en
bossen der Maatschappij van Weldadigheid. _
J

"

De tweede bosbouwdag zal worden gehouden te Esbeek (N.-Br.) op
het ± 2600 ha grote landgoed "De Utrecht", eigendom van de N.V.
Levensverzekering-Mij Utrecht te Utrecht en wel op Zaterdag 18 September 1948. des morgens om 10.30 uur op de houtvesterij te Esbeek.
10.45 uur Opening door de Voorzitter Jhr Mr Dr E. A. van B er est e y n.
11.15 uur Inleiding door ·een houtvester van de Nederlandsche Heidemaatschappij over bosbedrijfsplannen.
12,00 uur Excursie naar TuIde!.
13.30 uur Gemeenschappelijke lunch (de kosten hiervan zullen -t- f 3,bedragen: de Secretaris, Raamweg 25, Den Haag, ontvangt
gaarne vóór 1 September a.s. bericht, of U denkt deel te
nemen aan de lunch)..
•
'
14,30 uur Excursie door de Hertgang en bezoek aan de Natuurreservaten Goor en Flaes.
Bezichtiging van jonge gemengde cultures.
17.00 uur Einde der e;<cursie.
Het Bes t u u r.
's-Gravenhage, Ju~1 1948.
Raamweg 25.

Tel. K. 2700-183510.

