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Onderwijs-jeugd

Oosterschelde, gouden rand

van de zee

De lesbrief kost f Iper stuk (tot 10 ex ). Re-

ductie wordt verleend bij minimaal 10, 20, 30 of 40

stuks tegelijk. Bij méér dan 50 boekjes wordt

slechts f 0,65 perstuk gerekend. Alles exclusief

porto-kosten. Nadere informatie bij de Educatieve

Werkgroep 'Oosterschelde', p/a postbus 33, Yer-

seke, giro 3038012. Voor informatie kunt u ook

bellen 01131-1842 (J. Kole) of 01134-1619 (C. van

Leeuwen).
De huurprijs van de film is / 25, + portokos-
ten. Telefonische inlichtingen over de film bij J.

Zoetewei), 01131-2205, alleen s' avonds.

Teleac-Cursus

Bedreigde Landschappen

In samenwerking met 'Natuur en Milieu’

werd op zondag 8 februari de eerste afleve-

ring uitgezonden van de Teleac-Cursus

Bedreigde Landschappen. In veertien ach-

tereenvolgende afleveringen worden het

ontstaan van onze landschappen, de aan-

vankelijk zo verrijkende invloed èn de zo ver-

nietigende invloed van de mens in de tegen-

woordige tijd behandeld. De cursus geeft in-

zicht in de echt Nederlandse landschappen,
met hun eigen karakteristieke gezicht en

structuur, hun planten- en dierenwereld en

hun bebouwing en dorpsvormen. Telkens

wordt in elke les één bepaald landschap en

één bepaalde vorm van landschapsaantas-

ting behandeld en wordt er zo mogelijk aan-

gegeven in welke richting een oplossing kan

worden gevonden. Aan het tot stand komen

van deze cursus hebben de provinciale mi-

lieufederaties en andere milieu-organisa-

ties, evenals de ministeries van CRM en van

Volksgezondheid en Milieuhygiëne en het

Instituut voor Natuurbeschermingseducatie
meegewerkt.

De cursus bestaat uit 14 tv-lessen, een syllabus
van de tv-lessen. een cursusboek (verschijnt tij-
dens de cursus) met veel kaarten en foto's, dat de

behandelde slof in de tv-lessen aanvult, een do-

cumentatiepakket met aanvullende informatie en

ten slotte excursies en ontmoetingsbijeenkom-
sten in verschillende delen van het land.

De uitzendtijden: de cursus start op zondag 8 fe-

bruari 1976: de uitzendingen vinden plaats op

zondag van 15.30-16.00 uur via Nederland 1 en

worden herhaald op donderdag van 18.15-18.45

uur via Nederland 1.

Inschrijving: men kan zich als cursist inschrijven
door storting van t 24,50 op postgiro 544232

t.n.v. Teleac, Utrecht onder vermelding van 'Be-

dreigde Landschappen'.

Nestkastenbrochure

De Vogelwacht Oost Zeeuwsch-Vlaanderen
’De Steltkluut’ geeft een gestencilde nest-

kastbrochure uit, samengesteld door het

jeugdbestuurslid P. Maas.

Afgehaald kost deze brochure f 1, . Per post

/ 1,50, door storting op gironr. 304262 van G.M,

P. Sponselee, Hulst, 01140-3707 met vermelding
nestkastenbrochure’.

De educatieve werkgroep ’Oosterschelde’

heeft een nieuwe, aangepaste druk van de

lesbrief uitgegeven. De werkgroep wil

hiermee alle hoogste klassen van de basis-

scholen en alle brugklassen van het voort-

gezet onderwijs bereiken. De bedoeling is

om, nu de Oosterschelde zo in de belang-

stelling staat, een zo compleet mogelijk
beeld van deze zee-arm te schetsen. Er

bevindt zich een knipblad in dit boekje en

per onderwerp een aantal vragen, waarvan

de antwoorden in de tekst op te zoeken zijn.

Het is een indringende en zeer instructieve

uitgave die wij het onderwijs ten zeerste

willen aanbevelen. Om de les compleet te

maken is een 16 mm kleurenfilm van 60

minuten optisch geluid beschikbaar. Het is

de NOS-documentaire ’Oosterschelde’, gou-

den rand van de zee, gemaakt door P.

Windmeijer.


