•
opvolgende week.
Met promotie van een bestuurslid van de Bosbouwpraktijkschool tot haar directeur Is de opvolger gevonden in dr. ir. J. F. van Oosten Slingeland. Dit geeft
de garantie dat hij de vonk van de arbeidspedagogie

wij hem voldoening toe bij de uitoefening van deze
boeiende taak.
Op deze feestelijke bijeenkomst konden we opnieuw
kennis maken met een van de pioniers in de arbeidsrationalisatie Ir. P. H. M. Tromp, thans in zijn nieuwe
rol van consulent van het Landelijk orgaan voor leer-

in zich draagt. Komende uit de beheerssfeer wensen

lingwezen in de bosbouw.

drie dagen te knippen met een voortzetting in een

Recreatiestudiedag 1969
De Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond ANWB
organiseert in samenwerking met de Stichting Recreatie een recreatiestudiedag gewijd aan het onderwerp
Het kleine buitenverblüf op dinsdag 25 november 1969
In het RAl-Congrescentrum te Amsterdam.
De volgende inleiders zullen aandacht besteden aan
de landschappelijke inpassing van het kleine buitenverblUf, ook genoemd de "tweede woning":

- Ir. E. Denlg, hoofd van de afdeling Interne en externe betrekkingen van de Cultuurtechnische Dienst

- Ir. P. Loos, plaatsvervangend hoofd van de afdeling
Recreatie van de Rijksdienst voor de ijsselmeerpolders
- Prof. dr. ir. F. M. Maas, hoogleraar Landschapskunde bij de afdeling Bouwkunde van de Technische
Hogeschool te Delft.
Voorlopig programma
10.00 uur: Welkomstwoord door ir. F. H. van der Linde
van Sprankhuizen, voorzitter van de ANWB. Officiële
opening door mr. H. J. van de Poel, staatssecretaris
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Inleiding van ir. E. Denig. Inleiding van ir. P. Loos.
12.15 uur: Koffietafel.
13.30 uur: Inleiding van prof. dr. ir. F. M. Maas. Gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken
van opmerkingen. De heer H. Molendijk, voorzitter van
de Stichting Recreatie, zal in zijn slotwoord enige
conclusies formuleren.

Aanmelding
De kosten voor de deelname aan de studiedag bedragen f 11,25 per persoon, waarin zijn begrepen het
verslag van de studiedag en enige consumpties.
Voor de deelnemers bestaat gelegenheid aan te zitten aan een gezamenlijke koffietafel, waarvoor de

kosten f 8,75 (inclusief) bedragen.
Opgave voor deelname aan de studiedag resp. aan
de koffietafel kan geschieden door storting van de
betreffende bedragen op postrekening 4880 ten name
van de ANWB, Den Haag, onder vermelding van
"Recreatiestudiedag" .
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