Mededelingen van de Nederlandsche
Boschbouw Vereenigirig
CONTRIBUTIE EN ABONNEMENTEN
De Penningmeester dankt allen die zo vriendelijk waren. de verschuldigde contributie en abonnementsgelden over 1951 reeds over te maken.
Hun. die dit nog niet deden. wordt daartoe de ,gelegenheid gegeven
tot 1 April 1951. bij voorkeur door storting op girorekening nummer
171898 ten name van de Nederlandsche Boschbouw Vereeniging. Sickesplein 1 te Arnhem.
Na bovengenoemde datum zal over deze gelden per postkwitantie worden beschikt. verhoogd met zegel- en incassokosten.
De Penningmeester, Ir J. P: SMIT.

•

ADRESVERANDERINGEN.
J~ R. VAN VLOTEN te 's Gravenhage is verhuisd van de Frederik Hendriklaan, naar de Wassenaarseweg 195.

PERSONALIA.
Ir G. A. OVERDIJKINK. houtvester bij het Staatsbosbeheer. werd bij die
dienst bevorderd tot hoofdingenieur A.
VERBETERD BERICHT.
In verba.nd met het aftreden van Jhr W. H. DE BEAUFORT werden tot
Directeuren der N.V.. :t Schoutenhuis" te Woudenberg benoemd: de
heren Jhr A. J. B. VAN SUCHTELEN VAN DE HAARE te Lochem. Ir A. A.
BONNEMA te Eist (U.) en Ir B. D. VAN SCHELVEN te Goor.
De heer E. VOGELENZANG, Rentmeester der Provinciale Undgoederen, welke res~
sorteren onder het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noordh911and. heeft op 1 Maart
1951 na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en na een diensttijd van bij~
kans 31 jaar biJ de Provincie zijn werkzaamheden neergelegd. De heer VOGELENZANG
heeft een belangrijke staat van dienst; van 1906 tot en met 1916 was hij werkzaam
biJ de Nederlandsche Heidemaatschappij. van Januari 1917 tot r:n met April 1920 bij
Stad en Lande van Gooiland en van 1 Mei 1920 tot 1 Maart 1951 bij de Provincie
Noordholland. Met hart en ziel heeft hij medegewerkt aan de Uitbreiding van het
duinbezit van de ProvIncie Noordholland. dat thans een oppervlakte van ruim
4800 ha beslaat, de bebossing, de landschappelIjke verzorging en de dienstbaarmaking
aan de waterwinning, de recreatie en de natuurbeschermIng.
In het werk bij het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noordholland wordt de heer
VOGELENZANG opgevolgd door Ir J. G. G. JELLES.

