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pijL twee verkennera enige moel
len om het banler van do ARVV
mast omhoog te krijgen, speel.

Vierhoutense jachthoornb)a.
t signaal ,,de begroeting”, dat

1 werd door het signaal ,,de
en ‘n varken”, terwijl het melo.
,,concert” werd besloten met
naal ,,jacht voorbij”. De offi.
iverture van de lustrum-avond.
igse.op.de.fiete werd door de

muzikanten ingezet met het zogeheten
,,aanblaas”-signaal.

Voordat de 26-jarige Tonnie Haak
uit Nunspeet en de zijnen hun adem
door de jachthoorna bliezen, was het
de voorzitter van de AVV, Willem
Spiegelenberg, die het woord had ge
voerd.

En voordat de belde volgelingen van
L d BadenPoweil, de scouts dus, de
lLtblauw getinte ARVV.vlag naar
boven hadden gebracht, was het de
burgemeester van Epe, de beer J. H.
Bergh, die gelukwensen uitte in ver.
band met het vijfjarige bestaan van de
,,fietsavondvierdaagse”.

[‘OUR DE VAÂSSEN” GISTEREN GESTART:
.hvoudnjv.ielvierdaa.gse
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chthoo nblazérs bij
eningscerernonie

SSEN — De hoofdrol tijdens
ningsceremonle van do vijfde
nse ,,Rijwlelavondvlerdaag.
eelde letterlijk de groep Vier.
van de Nederlandserent

an Jaohthoornblazeri..
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Nadat burgemeester Bergh de

opethg hd ‘&ImW: (foto bo
ven), Iwnden padvinders over
gaan tot het traditioele vlaghij
seri onder Indrukwekkend hoorn.
geschal van het Jachthoornkorps
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Mag ik U, mede namens mijn moeder, heel hartelijk dank zeggen voor de
bereidwilligheid om mijn vader op zijn laatste reis met een jachtgroet
te begeleiden.

Ondanks al mijn verdriet heb

blazen.

ik, zoals alle aanwezigen, genoten van Uw

Nogmaals heel veel dank voor Uw inzet!

\.%.i.. a. — ‘...,.‘

Mxi. PIETER VAN VOLLENHOVEN

1
Het Loo, 14 november 1977.
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De Jagermeester van Hare Majesteit de Koningin voor Gelderland en de Voorzitter
van de Stichting Wlldbeheer Veluwe hebben het genoegen U uit te nodigen voor de
opening van het nieuwe Bezoekerscentrum voor Wild- en Natuurbeheer ,,Het Aardhuis”,
gelegen aan de Rijksweg Apeldoorn - Hoevelaken (ca. 3 km. ten westen van het Re8-
taurant ,,de Echoput”) op Woensdag 14 juni 1978 te 15.00 uur.

Door de Stichting Wildbeheer Veluwe is hierin als eerste tentoonstelling de jaarlijkse

trofeeën - show ingericht.

Indien U aan deze uitnodiging gehoor wilt geven, verzoeken wij U de bijgesloten kaart
voor 1 juni a.s. te retourneren.

E. Reinders, Jagermeester
1 t J. J. Eshuis, Voorzitter Stichting

Wildbeheer Veluwe

Deze kaart geldt tevens als toegangsbewijs.







DINSDAG 8 MEI 1979

Afscheid J.vBeek

LUNTERS NIEUWSBLAD

LUNTEREN — Na meer dan 30
jaar zijn funktie als jachtopziener te
Lunteren vervuld te hebben, nam
de heer J. van Beek zaterdag 21
april afscheid tijdens een receptie in
de Wormshoef te Lunteren.

Ruim 90 mensen kwamen af
scheid nemen van de heer Van
Beek, die in Lunteren een zeer be
kende persoonlijkheid is. Onder
hen waren vertegenwoordigers van
de Jachtopzienersvereniging,
commissaris van de politieuit Ede

en de adjudant Dekker van de hon
denbrigade van de Edese politie.
Van dit laatste is de heer Van Beek
25 jaar penningmeester geweest.

De feestelijke bijeenkomst, die
van 13.30 tot 15.30 uur duurde
werd opgeluisterd door een optre
den (hun eerste!) van de Jacht
hoornblazers uit Vierhouten.

De nitdg’as èEflagd te
noemen en de heer Van Beek met
zijn vrouw mochten vele cadeaus en
bloemen in ontvangst nemen.
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In het door koning Willem III gebouwde jacht-
chalet Het Aardhuis in Hoog Soeren vond eind
mei de presentatie plaats van het boek De Vier

Jaargetijden. In deze uitgave van Elsevier Focus
heeft de fotograaf Fred Hazelhoif op veelzijdige
wijze zijn kennis van de fotografie met de liefde
voor de natuur gecombineerd. Het resultaat
werd een boek met 200 foto’s, waarvan j5o in
kleur. Het eerste exemplaar van het boek werd
aangeboden aan Kick Stokhuyzen, presentator
van het TV-programma ‘Ja, natuurlijk’. Stok-

Kick Stokhuyzen en fotograaf Fred Hazelhoff, geflankeerd door twee hoornb1a,ers, voor Het Aardhuis in Hoog
oeren met het boek De Vier Jaargetijden

huyzen zei, dat Fred Hazelhofl’er op uitsteken
de wijze in is geslaagd, ‘de natuur op artistieke
wijze dichter bij het publiek te brengen’. :
In Het Aardhuis is tegelijkertijd een tentoon.1 1



Afscheid boswachter
G. J. Teunissen sr.

Boswachter
Boswachter G. J. Theunissen

uit Wekerom nam vrijdag afschela
van de Stichting Geldersch Land
schap. Ter gelegenheid hiervan
ontving hij de eremedaille In zilver
verbonden aan de Orde van Oran
je-Nassau. De heer Theunissen
werkt sinds 1941 als boswacluer.
Op 1 mei 1951 trad hij in dienst
bij de Sricht4ng Geldersch Land-

Vrijdagmiddag 29 augustus j.l. nam de heer
G. J. Teunissen sr, boswachter van de stichting op
de West-Veluwe, wegens pensionering afscheid van
bestuur, directie, personeel, zakelijke relaties en
vrienden. Dit geschiedde tijdens een bijeenkomst in
café De Driesprong te Ede.
Namens H. M. de Koningin speldde wethouder
H. Alberts van Ede de heer Teunissen de eremedaille
in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau,
op. (eerste foto onder)
Vervolgens sprak de onder-voorzitter van de
stichting, mr. R. A. van den Wall Bake, en over
handigde namens de stichting een afscheids
geschenk. (tweede foto onder)
Tal van sprekers volgden nog onder wie directeur
rentmeester Ir. P. N. Ruige, collega’s en oud-
collega’s. Vele woorden van waardering werden hier
bij tot de scheidende boswachter gericht. Mevrouw
Teunissen mocht in deze waardering delen en werd
goed in de bloemen gezet.
Buiten werd de feestvreugde verhoogd door een

\groep jager-hoornblazers. (foto rechts)
MéTëgidwféptië wêftFde middag ‘

besloten.
Wij wensen de heer Teunissen een welverdiende
rust, in goede gezondheid, temidden van zijn familie
leden, toe.
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