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VOORTZE1T1NG VAN DE MEDEDELINGEN VAN HET BOSWEZEN,
DE HOUTVOORZIENING EN DE JACHT
GEBRUIK VANEEN HELM BIJ VELLINGEN

In tegenstelling tot andere landen zoals de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd
Koninkrijk, Duitsland, is het dragen van een veiligheidshelm bij veIlingen in ons land
nog niel voldoende ingeburgerd. De Commissie Bosbouwveiligheid van het Bosschap
vestigt er nu de aandacht OP. dat zich kortgeleden weer een geval heeft voorgedaan
waaruit blijkt hoe groot het gevaar bij het vellen van zwaar hout is, en hoe het dragen
van een veiligheidshelm ernstig schedelletsel heeft voorkomen.
Bij het vellen van een zware beuk kwam cen zware tak onberekend terecht op het
hoofd van de arbeider, die met een motorzaag werkte. Zijn helm voorkwam ernstig
letsel.
Het Bosschap huldigt dan ook het gebruik van een helm met de slagzin:
"Pet af voor de veiligheidshelml"
Dit zowel figuurlijk als letterlijk op te vatten.

WAARSCHUWINGSBORDEN BOSBRANDGEVAAR
Bij de Commissie voorlichting en propaganda bosbrandweer van het Bosschap, Laan
Capes van Cattenburch 100, 's~Gravenhage, zijn verkrijgbaar, door overschrijving op de
postgirorekening 6792 van het Bosschap, à f 5,00 waarschuwingsborden "Bosbrand~
gevaar" (40 x 50 cm) en à f 0,25, borden "Geen Vuur" (4 x 7 cm). De borden zijn kleurvast en weer- en windbestendig. Welke kleur is ons onbekend.

MOGELIJKHEDEN VOOR BOSBOUWERS IN CANADA
De Civil Service Commission of Canada heeft een Information CircuJar nr. 63-1453
uitgegeven onder de tit61 "Careers in research and scientific investigation-forestry-."
Uit deze circulaire blijkt dat er bij het Department of Farestry verschillende vacatures
bestaan en wel onder andere:
Biochemistry
Porest Pathalogy
Mycology
Biological Conlrol
Forest Sails
Population Studies
Forest Ecology
Insect Cytology
Silviculture
Forest Entomology
Insect Pathology
Taxonomy
Forest Inventories
Insect Predators
Tree Physiology
Tree Breeding
and Photogrammetry
Insect Protozoololy
Watershed Management
Mensuration
Salaris tot S 11800.
Een academische graad in bosbouw of een aanverwante wetenschap is vereist terwijl
ervaring op genoemde gebieden gewenst is. De bedoeling is uitdrukkelijk om buitenlandse specialisten aan te trekken.
Sollicitaties zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 juni 1964, te richten aan Civil
Commission, Ottawa 4, Ontario, Canada.
Een afschrift van genoemde circulaire, welke enige bijzonderheden bevat omtrent de
verschillende vacatures, ligt met enkele andere gegevens ter inzage op de afdeling
Houtteelt van de Landbouwhogeschool, Generaal Foulkeswcg 64 te Wageningen.

