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Médedelingen van de
Nederlandsche Boschbouw Vereeniging
Als nieuw lid van onze Vereniging trad toe Ir G. N. Danhof. adres:
Kranenburgweg 53, den Haag.
Het adres van Ir J. Smeets is niet Wageningen, maar Didam, Wilhelminastraat A. 223, terwijl dat van Ir G. M. A. Prick te Venlo werd:
Nieuwstraat 23a.
Voor het lidmaatschap bedankte: Ir J. J. Mooij te Apeldoorn.
Ir P. H. M. Tromp,
Secretaris.

Zoals reeds als nagekomen mededeling van het Bestuur in het Januarinummer van dit Tijdschrift is vermeld, zal op Vrijdag 27 Februari a.S.
om 10.15 uur te Utrecht een bijzondere Ledenvergadering worden gehouden, ter bespreking van het ontwerp-boswet.
Wij kunnen hier nog aan toevoegen dat deze bespreking zal plaats
vinden in de vergaderruimte van het Jaarbeursgebouw.

Behalve de agenda zullen alle leden tevens een korte samenvatting
van de bij het Bestuur binnengekomen op- en aanmerkingen over dit
ontwerp-boswet, tijdig ontvangen.
Gezien het grote belang, dat met de tot stand koming van deze nieuwe
Boswet voor de Nederlandse bosbouw op het spel staat. zouden wij
alle leden willen verzoeken, deze dag thans reeds te reserveren voor het
bijwonen van deze vergadering. Wij verwachten U allen op 27 Februari
te Utrecht.
Ir P. H. M. Tromp,
Secretaris.

REDACTIE-COMMISSIE VOOR PUBLICATIES

Zo juist verschenen:

A.J. VAN SCHERtv1BEEK
EN ZIJN WERK IN HET VROEGERE
RENTAMBT BREDA
DOOR

Prof. Ir J. H. JAGER GERLINGS

Men behoeft slechts wemlg begrip te hebben
Van Scherm beek voor de Nederlandse bosbouw
40 bladzijden omvattende verhandeling, voorzien
markante figuur, zeker waard is om te worden

voor de betekenis van
om te beseffen, dat de
van een foto van deze
aangeschaft. En dit te

meer omdat dit geschreven is door iemand. die zowel ten aanzien van

de beschreven persoon als diens werkterrein als bij uitstek deskundig mag
worden beschouwd.
Als U f 2.- gireert op postrekening 171898 van de Penningmeester
van de Nederlandsche Boschbouw Vereeniging te Arnhem, met vermelding van de reden van betaling, wordt deze publicatie U toegezonden.
I

Natuurlijk, ....

hebt U het Zakboekje toch al besteld?
Weet U zich dit niet met zekerheid te herinneren, gaat U dan even
na of de bestelkaart in het vorige nummer van dit tijdschrift er, na invulling, is uitgescheurd en gepost.
Zo neen, doet U dit dan alsnog zo spoedig mogelijk. Want nog deze
maand wordt, aan de hand van de bestellingen. de oplaag vastgesteld,
zodat U bij te late inzending mogelijk zou moeten worden teleurgesteld!

