
-14- 
 
 

We hebben de gemeente aangeboden te helpen. 
Laten we ook Staatsbosbeheer behulpzaam zijn. Tijdens het waarnemen 

doorkruist ieder van ons zijn terrein. Neem een plastic zak mee en ruim  
de rommel op die je tegenkomt. 
Als wij, als vereniging een beroep doen op Staatsbosbeheer of een bepaalde 
suggestie hebben, worden we ook geholpen. 

Daarom deze oproep aan de waarnemers, leden en donateurs. 
Gaat u duin in voor waarneming of een wandeling, neem een plastic zak  

mee en ruim op wat u tegenkomt. Er staan voldoende papierbakjes langs het 
rijwielpad en randweg om uw vondsten in te doen, 
 

"Schoon Noordwijk" zal wel een kwestie worden van het gemeentebestuur 
"Schoon duin" zal door de vereniging op zich genomen kunnen worden. 

 
    E. AARTSE 
 
 

     -------------------- 
 
 

MENS EN NATUUR 
 
In samenwerking met de Belgische Natuur- en Vogelreservaten organiseert  
de volkshogeschool De Blankaart in de komende maanden 3 cursussen over 
verschillende aspecten van de verhouding tussen de mens en de natuur.  
Tijdens deze cursussen zal onderzocht worden of de ecologie ons nieuwe  
hoop kan geven voor de maatschappij van morgen, in hoe verre over- 
bevolking en leefwijze bijdragen tot milieuontwaarding, hoe de Belgische 
overheid de problemen opvangt, of natuurreservaten als zodanig nog een 
planologische kans maken enz. 
Niet alleen problemen worden onder de loep genomen, iedere dag is er  
een excursie, waarbij je kennis kunt maken met enkele typische land- 
schappen en natuurreservaten in West-Vlaanderen. 
De volkshogeschool De Blankaart is gelegen vlakbij een vijver, die deel 
uitmaakt van een natuurreservaat (80 ha) 
Alle belangstellenden (vanaf 17 jaar) kunnen aan deze cursussen  
deelnemen. 
Data van de drie cursussen zijn: 

 
5 - 10 juni 1972 
3 -  8 juli 1972 

     24 - 29 juli 1972 
 
Deelname in de onkosten, volledig pension, excursies, inleidingen en 
dergelijke inbegrepen ƒ 105,-- 
Voor jongeren en studenten ƒ 80,-- 
Verdere inlichtingen, programma en inschrijvingen, veertien dagen vóór  
elke cursus op De Blankaart te 8178-WOUMEN, België. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




