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Jubilerende bosbouwverenging krijgt bospostzegel kado
Vanwege het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse
BosbouwVereniging (KNBV) dit jaar geeft TNT Post speciale postzegels uit. Op
dinsdagmiddag 17 augustus worden deze speciale bospostzegels door TNT Post
overhandigd aan de KNBV op landgoed Schovenhorst te Putten. Rondom de
uitreiking organiseert de KNBV samen met Landgoed Schovenhorst een aantal
gratis bosactiviteiten voor jong en oud.

Bos- Knutselmiddag
Bij speciale bospostzegels hoort een speciale boswenskaart en daarom
organiseert de bosbouwvereniging op 17 augustus samen met Landgoed
Schovenhorst een bos-knutselmiddag. In het speciale Speelbos op het landgoed
gaan kinderen zelf materialen bij elkaar zoeken die zij willen gebruiken voor hun
eigen boswenskaart. Na het verzamelen gaan de kinderen aan de slag met de
wenskaarten. Later op de middag worden alle gemaakte boswenskaarten
tentoongesteld, waarna een jury (bestaande uit een afgevaardigde van TNT Post
en van de KNBV) de mooiste kaart kiest. De winnaar mag 4 entreekaartjes voor de
spannende Bostoren op Schovenhorst in ontvangst nemen.
Voor volwassenen en oudere kinderen is er de mogelijkheid om samen met de
beheerder van het landgoed een rondwandeling te maken. Hierbij zal de
beheerder van alles vertellen over het landgoed en over de werkzaamheden die er
plaats vinden om het te onderhouden. Daarnaast is er de mogelijkheid om onder
leiding van een gids de bijzondere bomentuin van Schovenhorst te bezoeken. De
KNBV nodigt iedereen van harte uit voor deze speciale activiteiten!

De postzegel en de overhandiging
Tijdens de tweede helft van de middag zullen in het Bostheater (wederom in het
Speelbos op landgoed Schovenhorst) de speciale bospostzegels en het
bijbehorende prestigeboekje onthuld en overhandigd worden aan het bestuur van
de KNBV. De postzegels hebben hetzelfde thema als de jubileumactiviteiten van
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de KNBV: ‘Lang leve het bos!’. Ze zijn ontworpen door Bart de Haas, in opdracht
van TNT Post. Het ontwerp is gebaseerd op de gelaagde structuur die je terug
vindt in een bos, van wortels tot boomkroon. Tevens heeft de ontwerper getracht
de diverse functies van een bos te belichten. Het prestigeboekje is ontworpen
door Ingmar Birza, met teksten van Noortje Krikhaar.
Na de offciële overhandiging zijn zowel de postzegels als het prestigeboekje te
koop voor belangstellenden. De postzegels kunnen gebruikt worden voor alle
normale poststukken. De postzegels en boekje zijn vanaf 17 augustus ook
verkrijgbaar bij TNT-verkooppunten in heel Nederland.

Activiteiten
Het 100-jarig bestaan van de KNBV wordt groots gevierd. Uiteraard gebeurt dat
met diverse jubileumactiviteiten voor leden, maar de KNBV wil, zeker in het
jubileumjaar, de hele samenleving laten meegenieten van de grote waarde van het
Nederlandse bos.
De actieve vereniging organiseert jaarrond diverse activiteiten, waaronder
studiedagen, symposia en excursies in binnen- en buitenland. Allerlei vakgebieden
binnen de bosbouw komen daarbij aan bod, zoals de laatste stand van zaken in
beleid, beheer, onderzoek en onderwijs. Ook geeft de vereniging informatie aan
leden en belangstellenden via de website www.knbv.nl. Speciaal voor het grote
publiek is daarnaast de jubileumwebsite www.langlevehetbos.nl gecreëerd. Op
deze website worden diverse wetenswaardigheden over bossen en bosbouw in
Nederland vermeld. Ook publieksgericht is de communicatie via ‘social media’ als
Hyves (www.langlevehetbos.hyves.nl) en Twitter
(http://twitter.com/langlevehetbos).

Toelichting / Informatie voor de redactie: Verdere informatie over de uitreiking van de
bospostzegel en de bijbehorende activiteiten kan opgevraagd worden bij de coördinatoren
van deze dag: Renske Terhürne en Stephanie Schuurman. Zij zijn te bereiken via
postzegel@langlevehetbos.nl.

