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Mededelingen van de Nederlandsche
Boschbouw Vereeniging
LEDEN.

,
Toegelaten tot het lidmaatschap werd wederom Ir K. E. HUIZINGA.
landbouwkundig iogenieur bij het Staatsbosbeheer te Utrecht en aangenomen werd ats echtgenote-lid Mevrouw E. A. M. Baronesse VAN OLDE_
NEEL TOT OLDENZEEL-VAN VOORST TOT VOORST te Nijmegen. '
Van het persoonlijk donateursschap werden naar het lidmaatschap
overgeschreven. A. M. E. OVERDI]KING te Voorthuizen en S. VAN URK te
Hilversum.
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De Secretaris der N.B.V.
G. MEMELINK.

ADRESVERANDERINGEN.
Ir J. W. HUDIG te Arnhem verhuisde van de Weissenbruchstraat naar
Gabriëlstraat 1. -

VERBETERING LEDENLIJST,
136. Ir E. J. MULDER. landbouwkundig ingenieur bij Lever Brothers &
Unilever N.V .• Rotterdam. Mathenesserlaan 264B.
)30. Ir K. ESES. Wageningen. Diedenweg 64.

PERSONALIA.
Ongetwijfeld zullen alle bosbouwers, die hun opleiding in Wageningen ontvingen.
getroffen worden door het bericht. dat CHR. BBUMER. amanuensis aan de afdeling
Houtteelt. op· 31 Mei jJ. na een zware operatie op 59 jarige leeftijd is overJeden.
BEUMER is ruim ,.:JO jaren aan de" afdeling Houtteelt werkzaam geweest. en zodoende
heeft hij veel generaties bosbouwers meegemaakt en gedurende hun studie op velerJei
wijze behulpzaam kunnen zijn.
Op 3 Juni is BEU MER Jn tegenwoordigheid van vele vrienden en kennissen naar zijn
laatste rustplaats gebracht.
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VOORJAARSBIJEENKOMST.
De Voorjaarsbijeenkomst ligt weer achter ons en zoals zo vaak kan
ook hier weer gelden: zij die thuis bleven, hadden ongelijk. Begunstigd
door fraai zomerweer werden de beide excursies, welke onder de zeer '
deskundige en prettige leiding stonden van de heer G. BODEUX, Woud. meester, te As, een succes. *) , ,} _, .
In !we<; bussen met totaal circa 60 deelnemers trok het gezelschap de
eerste dag allereerst naar Genek, om aldaar op hoge droge grond een
. uitgestrékte bezaaiing van diverse Pinussoorten en loofhout, vnl. Am.
eik. uitRevoerd volgens een bepaald systeem, in ogenschouw ·te nem"'èn.

Van dit object en ook van de volgende, zal in het Augustus-nummer een
uitvoerig verslag verschijnen.
,
•
In Bockrijek. waar het provinciaal domein en het centrum, voor bosbiologie in de Limburgse Kempen zouden worden bezocht. wachtte óns
een verrassing. De Gouverneur van de Provincie Limburg, de heer H.

VERWILGHEN, stond gereed ons een hartelijk en gulle ontvangst te bereiden. Met stijgende bewondering konden wij luisteren naar zijn eminente toespraak, waarin zich niet slechts de 'ware natuurliefhebber manifesteerde, maar tevens de toegewijde bosbouwer. Een zeldzame en hooglijk te waarderen eigenschap voor een magistraat.
Een rustige boswandeling, zeer gewaardeerd na een uitgebreide koffie,
gebak en wat dies meer zij, besloot de eerste; excursiedag.
De vergadering te Maastricht, bijgewoond door 44 leden, had haar
normale verloop.
Het boekje "De Bosbouw in Nederland", uitgave van onze Vereeniging en zoals bekend, tot stand gekomen met steun van het van Scherm- ,
beekfonds, kon aan de vergadering worden voorgelegd. Dank werd ge- '
bracht aan Ir J. VAN SOEST ,en aan de vele andere medewerkers, welke
,hun krachten aan de totstandkoming gaven. Dit boekje is verkrijgbaar
bij het Secretariaat, na overschrijving op giro 171898 ten name van de
Penningmeester van f 1.- resp. f 1.50 voor leden resp. niet-leden.
De Zaterdagmorgen-excursie .bracht ons in de Hog!" Kempen in de
omgeving van Zutendaal. Ook deze excursie, zeer instructief voor de
geïnteresseerden in d" bebossing van hoge, droge gronden, beantwoordde
geheel aan het gestelde doel en in de beste stemming kon de terugtocht
worden aanvaard.
De Secretaris,·

J.
... ) Een uitvoerig verslag hiervan zal nog volgen.
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