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OPENING VAN "DE WERKSTEE" OP HET LANDGOED
"SCHOVENHORST" .

'

Precies één jaar na de herdenking van het lOO-jarig bestaan van
"Schovenhorst" werd "de Werkstee" geopend door de Directeur van de
N.V. Landgoed "Schovenhorst", Or Th. C. 0 u de man s. '
Leden van het Herdenkingscomité"Schovenhorst", de architect en de
aannemers. vertegenwoordigers van de studenten en een: aantal vrienden
'woonden de opening bij en ondergingen de weldadige sfeer van de zo
wel bekende hartelijke gastvrijheid, die "Schovenhorst" altijd kenmerkt.
"De Werkstee" is tot stand gekomen dank zij de hulp van de bijdragen. die door 300 particulieren, verenigingen en instituten geschonken
werden na de oproep van het Herdenking scomité, waartoe indertijd de
N.B.v. het initiatief had genomen. De N.V. Landgoed "Schovenhorst"
zelf heeft ook nog met een flink bedrag geholp~n en zo konden de deel-,
nemers op 20 Januari j.l. zich overtuigen, met hoeveel smaak het toch
eenvoudige gebouw met een flinke werkruimte en kleine keuken werd
voltooid en hoe nuttig de bijdragen werden besteed. In huis en inventaris
, werden 7 soorten hout, gegroeid op "Schovenhorst" , verwerkt: douglas,
groveden, ceder, Amerikaanse eik, zomereik, noot en tamme kastanje .
• "De Werkstee" ligt aan een der ingangen naar het nieuwe arboretum.
De twee exemplaren van Ginkgo biloba, geschonken door het Herden,
kingscomité, zijn voor het gebouw geplant. .
.'
. De Heer Ou d e man s . gaf bij de opening een uitleg van de samenstelling van de oorkonde, die in het gebouw is opgehangen en schilderde
de totstandkoming en het dóel van "De Werkstee".
Het gebouw zal open staan voor studenten in de biologie en andere
studenten aan onze hogescholen, die een zekere tijd aan een bepaald
onderwerp willen werken, in de eerste plaats op het gebied der coniferen.
Zo zal het mogelijk zijn, dat jonge biologen, bosbouwkundigen, zoölogen
en technologen elkaar ontmoeten en contact leggen, dat vroeger teveel
heeft ontbroken. Ook wetenschappelijke onderzoekers van instituten,
hogescholen en universiteiten zullen welkom zijn.
Het knappende houtvuur in de open haard zal de werkers in "De
Werkstee" na gedane arbeid bij elkaar brengen en gelegenheid bieden
voor een verdere versteviging van het contact, r
•
De Studentenvertegenwoordiger uit Leiden sprak uit naam van de
studenten aan universiteiten en hogescholen woorden van dank en ver...
tolkte de wens, om spoedig met een intensief gebrUik van "De Werkstee" te beginnen.
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