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het blusschen deel te nemen schade behoeft te lijden. Het
bluschloon, alsmede loon voor waakdienst. wordt door de
gemeente gedragen. leder lid ontvangt een reglement. zoodat
hij weet. wat hem in geval van brand te doen staat.
De ~larmeering geschiedt op verschillende wijzen. In de
meeste gevallen zijn de leden van de brandweer zoo gekozen,
dat zij in de 'onmiddellijke nabijheid van de door hen te beschermen bosschen wonen. Ingeval van brand merken zij
dezen meestal snel genoeg zelf op. Verder kunnen brand ..
torens of klimpalen met zitplaats dienst doen, die in btandgevaarlijke tijden worden bezet en vanwaar in geval van
brand alarm wordt geblazen op een signaalhoorn. Telefonische aansluiting van deze uitzichtposten verdient aanbeveling.
Jaarlijksche vergaderingen en lezingen in den winter, alsmede enkele oefeningen zijn gewenscht om de activiteit van
het corps te behouden.
' ,
.
Ik merk nog op, dat ook tusschen aangrenzende gemeenten
een overee.nkomst kan worden aangegaan. om. elkaar in geval
van groote branden te llUlp te komen. Dit heeft het voordeel,
dat men in geval van nood verzekerd is van voldoende hulp.
Het spreekt vanzelf, dat er over dit onder}verp veel meer
is te vertellen. Het zou mij echter. te yer vo~ren. hier nog

meer in détails te treden. Gemeenten, die het oprichten van
een boschbrandweer in overweging nemen, kU,nnen zich
steeds voor het verkrijgen van nadere inlichtingen of hulp,
tot het Staatsboschbeheer wenden.
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Stcu.~ aan. de Gl'ie/~cultüur.
De regeeringscommissie inzake steun aan ·de griendeultuur deelt namens
den minister, van Economische Zaken .mede. dat voor het schoonhouden
van eenjarige

griend~

en teengewassen, . gegroeid op gronden welke in

den winter 1932-1933 blootstruik zijn geweest, geIden beschikbaar worden
gesteld onder de navolgende bepalingen: .
.
1. de bijdrage in de kosten van het schoonhouden per ha eenjarig teen·
of griendhout. gewied. zal bedragen ten hoogste, f 12.50 i ,
.
2. de bUdrage in de kosten van het sc.hoonhouden per ha eenjarig teen:-of griendhout. gehakt. zal bedràgen ten hoàgste f 25.- ;
3. belanghebbenden dIe voor eene bijdrag,e als bovenbedoeld in aanmerking wenschen te komen. behooren daarvan voor- 1 Augustus a.s. mededeeling te doen aan het .adres van den regceringsèomrnissaris Nieuwe Weg
10 te Werkendam. 'onder opgave van: ,
.
. a. het aantal ha .eenjar~g~- gewas~ hetwelk in de zomer 1933 wordt
.....
.
gewied of gehakt.·
b. de juiste plaats waardeze griendlanden zijn gelegen alsmede hunne
benaming en kadastrale grootte;
c. naam en volledig adres van den belanghebbende;
4. De grienden behooren op 'h-et tijdstip van de controle. die zal aanvangen .vanaf'15 Augustus 1933, behoorlijk gewied; casu quo gehakt tezijn;
5. voor grienden. welke naar het oordeel van den Centrale Commissie
inzake steun aan de griendeultuur, niet voldoen aan den sub 4 gestelden
"-,
eiseh. worden geen bijdragen als bedoeld sub 1 of 2 verstrekt.·
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