Mededelingen van de Nederlandsche
Boschbouw Vereeniging
NIEUWE LEDEN
Als nieuw lid werd aangenomen Mevr. Mr G. Burger-Hannemaa,
Santhorstlaan 64 te Wassenaar.

ADRESVERANDERINGEN
D. Bouman te Apeldoorn naar Zwolseweg 451.
Ir J. S. van Broekhuizen van Epse naar Assen, Groen van Prinstererlaan 31.
Ir J. J. M. van Groenewoud te Breda naar de Okeghemlaan 15a.
Ir H. E. Huizinga van Utrecht naar Bilthoven, Parklaan 1.
J. J. M. Jansen van Assen naar Bennekom, Prins Bernhardlaan 78.
Ir W. L. Jansen te Utrecht naar de Sweelinckstraat 8.
Or J. A. van Steyn van Zeist naar Amsterdam, Herengracht 540.
Ir H. Veenendaal van Assen naar Emmeloord N.O.P., Koggestraat 2.

AAN ONZE LEDEN EN ABONNé'S
In de op '5 October 1954 gehouden vergadering van onze Vereniging,
werd besloten de verhoging van contributie met een bedrag van f 2.50,
evenals dit reeds in 1954 het geval was, ook voor 1955 te handhaven,
zulks in verband met de sterk gestegen onkosten van het tijdschrift en
de daaraan te geven uitbreiding; de leden worden daarom verzocht
bij. het overinaken des contributie voor 1955 straks te willen rekenen
op f 20.
Aan een verhoging der abonnementsprijzen viel eveneens niet te ontkomen; deze werden voor het komende jaar vastgesteld op f 14 en f 7.50
in plaats van f 12 en f 6 thans. Het Bestuur van de N.B.V. vertrouwt.
dat ook onze abonné's het billijke hiervan in zullen zien.
Ir J. H. van Tuil, Penningmeester.

345
PERSONALIA
Op 31 October 1954 heeft de houtvester J. J. M. Jansen de dienst
van het Staatsbosbeheer verlaten. Na een zevenjarige dienst als opzichter en hoofdopzichter bij de Ned. Heidemaatschappij, trad hij op
I October 1918 bij de Staat in dienst, waarbij hij op I Mei 1920 te
Assen werd gestationneerd. "Vij behoeven hier niet uit te weiden over
zijn mooie werk voor de provincie Drente gedaan, daarvan zijn wij

alleszins op de hoogte en daarvoor is hij ook nu geëerd door zijn bevordering tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. bij het officiële
afscheid van de provincie, waarop hem dit persoonlijk werd medege-

deeld door de Commissaris der Koningin van het Oude Lantschap.
Op 8 October 1954 heeft het Hare Majesteit de Koningin behaagd
aan de Firma W. C. Dietus. boomkweker te Zundert. ter gelegenheid
van de 70ste verjaardag van de stichter van dit ons zo bekende bedrijf.
het recht te verlenen tot het voeren van het Koninklijk Wapen me de
titel van Hofleverancier.

Met ingang van I October 1954 werd benoemd tot Koninklijk Houtvester te Apeldoorn. de houtvester bij het Staatsbosbeheer. Ir A. J. Lanz.

ONTSTAAN VAN WILGENHOUTRUPS.AANTASTINGEN
In het artikel onder deze titel in het Octobemummer van dit jaar opgenomen, staat
op regel 8 van boven op bladzijde 253 "De 15~aangetaste bomen", dit moet zijn 'lDc
15 niet~aangetaste bomen". hetgeen trouwens ook ook uit het streepje tussen 15 en
aangetaste. alsmede uit de opvolgende zin blijkt. In tabel 1 op de voorgaande bladzijde
252 moet links het op f'en na laatste cijfer worden gewijzigd van 7 in 17 (kolom dla~
meter op 90 cm).
'
Red.

