
De Elzentuin

(bloemenkwekerij, bloemplukvelden en thee-

tuin)

Zinkweg 172, Oud Beijerland, tel. 0186 -

618768.

Geopend: di t/m vrij: 10.00 -17.30, za: 10.00 -

17,00, zo: 13.00 -17.00. U kunt uw eigen boe-

ket plukken en samenstellen vanprachtige

eenjarige bloemen. Dit persoonlijkeboeket

rekent u vervolgens af.

Aanbieding:Op vertoon van uw donateurs-

pasje kunt u gratis genietenvan een heerlijk

kopje Engelse tea in de theetuin (maximaal

twee personen).

Domies Toen (Dominee’sTuin)

Hoofdstraat 76, Pieterburen, tel. 0595 -

528636.

Geopend: hele jaar door.

De Theeschenkerij is in de winter dicht en

gaat per 1 april 1998 weer open (t/m 31 okto-

ber), toegankelijkvoor rolstoelers.

Wandelroute door een prachtige tuin met

Schuineslootweg 13, Schuinesloot, tel. 0523 -

681734.

Geopend: De tuinen zijn in de winter geslo-

ten, vanaf 30 april 1998 zijn ze weer open; di

t/m za 12.00 -17.00, zo 14.00 -18.00, ma geslo-

ten.

Tuinen met eenverrassende beplanting, hier

ziet u de bloemen en insecten en andere die-

ren uit de albums van Jac. P. Thijsse in het

echt. Ook in onzeuitgave ‘Uw tuin vol vlin-

ders’ vindt u foto’s uit deze tuin.

Aanbieding:met uw donateurspasjekrijgt u

ƒ 1,50 korting op de entreeprijs vanƒ 8,50.

Tuinen Ton ter Linden

Achterma 20, Ruinen, tel. 0522 - 472655.

Geopend: De tuinen zijn in de winter geslo-

ten, maar vanaf 30 april 1998 weer geopend

(tot 30 september); di t/m zo 10.00 -17.00, ma

gesloten.

Aanbieding:ƒ 1,50 korting (ƒ 11,— i.p.v.

ƒ 12,50) per persoon, per pasje maximaal

twee personen. Kinderen 4-12 jaar betalen

ƒ 5,—, jongerekinderen gratis.

Natuurhistorisch museum Maastricht

De Bosquetplein 7, Maastricht, tel. 043-

3505490.

Geopend: ma t/m vrij van 10.00 -12.30 en

13.30 -17.00 uur; za en zo 14.00 -17.00 uur.

Gesloten op feestdagen.

Daarnaast is er nog een nieuwe medewerkster

in dienst getreden.Roely Swensson is de boek-

houdingkomen versterken, voorlopigvooreen

dag in de week.

Tenslotte heeft Menno van Zuijen, die al als

oproepkracht werkzaam was, per 1 januari

een contract gekregen als ondersteuner van de

afdeling Onderzoek.

Redactiewisselingen

Door het vertrek vanInge van Halder was het

nodig een nieuwe eindredacteur voor dit blad

te benoemen. Als eindredacteur wordt Inge op-

gevolgd door Liesbeth van Agt.

Overigens heeft er nog eenwisseling plaatsge-

vonden. Angelique vanHerel zit niet meer in

de redactie, terwijl we Cokkie Gadella als

nieuw lid hebben mogen verwelkomen.

Landelijke Vlinderdag
7 maart 1998

Zoals aangekondigdvindt op 7 maart 1998 de

LandelijkeVlinderdagplaats. Op deze dag zijn

alle donateurs vanDe Vlinderstichtingen an-
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Voordeel voor donateurs

Natuurhistorisch Museum De Peel

Ostaderstraat 23, Asten, tel. 0493 - 691865.

Geopend: di t/m vrij van 9,30 -17.00 uur; za,

zo en ma van 13.00 -17.00 uur. Gesloten op

Eerste kerstdag, nieuwjaarsdagen de drie

carnavalsdagen.

Gesticht door de Astense biologieleraarJan

Vriends, eenman die zijn hele leven heeft ge-

wijd aan het overbrengenvan informatie

over en de liefde voor de natuur in al zijn

facetten. In het museum is een insectarium

met streekeigen en tropische insecten. Bij het

museum is eenvoorbeeldtuin van ongeveer

één hectare, met onder andere een speciale

vlindertuin.

Aanbieding:Op vertoon van uw donateurs-

pasje krijgt u ƒ 3,50 korting op de entreeprijs

van ƒ 7,- (maximaal 2 volwassenen, kinderen

betalen al ƒ 3,50).

speciale aandacht voorvlinders.

Aanbieding:Op vertoon vanuw donateurs-

pasje krijgt u voor ƒ 7,50 de entree, inclusief

koffie/thee met gebak naarkeuze, metboven-

dien eentweede kopje gratis (normale prijs

ƒ 10,—) (aanbieding geldt tijdens openingstij-

den Theeschenkerij).

De Keltenhof

(natuurlijke vaste plantenkwekerij)

Wijksestraat 25, Bergharen(GId), tel. 0487 -

532176.

Geopend: do t/m za 9.00 -17.00, groepen op

afspraak.

Verschillende voorbeeldtuinen en verkoop

van diverse tuinartikelen ennatuurlijke vas-

te planten.

Aanbieding:Op vertoon van uw donateurs-

pasje krijgt u 10% korting op alle vaste plan-

ten van de Keltenhof.

Informatietuinen Appeltern

Walstraat 2a, Appeltern, tel. 0487 - 541732,

Geopend: 1 maart -1 december (dagelijks)

10.00 -17.00 uur.

Het grootste modeltuinenparkvan

Nederland met meer dan 100 voorbeeldtui-

nen.

Aanbieding:Op vertoon van uw donateurs-

pasje krijgt u ƒ 2,— korting op de entreeprijs

(normaalƒ 12,—). Entree is inclusief een uit-

gebreid magazine metveel informatie over

de tuinen en de gebruiktematerialen.

Kinderen tot 16jaar gratis toegang.

De Prionatuinen

Dit museum behoort tot de grootsteen mo-

dernste natuurhistorische museain

Nederland. In de afdeling geologie maakt de

bezoeker een reis door de tijd, De afdeling

biologie laat eenaantal Zuid-limburgse bio-

topen zien. Videopresentaties, zoet- en zout-

wateraquaria, diorama’s, interactieve presen-

taties en eenheemtuin maken de presentatie

compleet.Vanuit het museum zijn schitte-

rende wandelingente maken over de oude

stadsmuren van Maastricht.

Aanbieding: op vertoon van uw donateurspas

betaalt u ƒ 3,50 entree i.p.v. ƒ 5,— (kinderen

ƒ 3,- i.p.v. ƒ 4,-)

Inge van Halder verlaat

de Vlinderstichting
Als u de colofon gelezenhebt is het u waar-

schijnlijk al opgevallen: Inge van Halder is niet

meer werkzaam als eindredacteur van

Vlinders. Ook haar overige taken op het gebied

van onderzoek en voorlichtingheeft zij neer-

gelegd, want per 1 december 1997 is zij - na 10

jaar - bij De Vlinderstichting vertrokken.

Vanuit haar nieuwe woonplaatsBordeaux was

het iets te ver reizen gewordennaar

Wageningen.Wij bedanken Inge voor haar in-

zet tijdens de afgelopen 10 jaren en hopen dat

zij haar draai in het Franse land zal vinden.

Wellicht dat haar nieuwe standplaats zal lei-

den tot nieuwe Europese initiatieven...

Nieuwe medewerkers

Als opvolger van Inge vanHalder komt per

1 maart 1998 Bert Geerdes in dienst van De

Vlinderstichting.

De Vlinderstichting heeft voor haar donateurs

afspraken gemaaktmet een aantal prachtige

musea, tuinen en kwekerijen met iets extra’s

voor de natuur en voor vlinders. Onderstaande

organisaties hebben een speciale aanbieding

voor onzedonateurs. Maak er gebruik van!



dere vlinderliefhebbers welkom. Plaats van

handelingis congrescentrum De Reehorst in

Ede (op loopafstandvan het staton Ede-

Wageningen). Het programma treft u elders op

deze paginaaan.

Tijdens het ochtendgedeeltewordt speciale

aandacht gegeven aanhet thema ‘Vlinders

met natte voeten’. Nederland lijkt een heel wa-

terrijk land. Toch is de afgelopeneeuw de wa-

terstand in veel gebieden drastisch verlaagd.

Dit heeft er toe geleiddat vlinders vannatte

terreinen sterk zijn achteruitgegaan.De laatste

tijd worden er veel maatregelen genomen om

de waterstand te verhogen.Vaak heeft ditposi-

tieve effecten, maar soms blijken de vlinders

ook letterlijk te verzuipen. Tijdens de

Landelijke Vlinderdagwordt aandacht besteed

aan verscheidene van deze ‘natte’ vlinders en

de maatregelen die voor hen genomen wor-

den.

De kosten van deze dag zijn ƒ 25,—wanneeru

geen gebruikmaakt van de lunch. Inclusief

lunch bedraagt de prijs ƒ 40,—. Donateurs ont-

vangen in beide gevallen eenreductie van

ƒ 10,— en betalen dus resp. ƒ 15,—enƒ 30,—.

U kunt zich opgeven voordeze Vlinderdag

door het verschuldigde bedrag over te maken

op giro 513.44.25 van De Vlinderstichtingon-

der vermeldingvan LandelijkeDag 1998. Bij

betaling graag het aantal personen vermelden.

Na betalingontvangt u eenroutebeschrijving

en toegangskaart.

Wie wil routes tellen in

Ede of Zuid-Limburg?
Vanaf 1990 worden verspreid overhet land

dagvlindermonitoringroutes geteld.Deze rou-

tes zijn maximaal een kilometer lang en de be-

doeling is dat deze eensper week van april tot

en metseptember geteld worden. Zo’n telling

duurt ongeveer eenhalf uur. In Ede is de ge-

meente bezig met eennatuurvriendelijkbe-

heer van het openbaar groen en ze zouden

graag willen weten ofdit positief werkt op
de

vlinderstand. Daarom het verzoek aan tellers

uit Ede en omgeving om zich aan te melden

voor eenroute.

Eenzelfde vraag geldtZuid-Limburg.Door

Natuurmonumenten, Limburgs Landschap en

Staatsbosbeheer wordt plaatselijk in het be-

heer gelet op de dagvlinders.Ook hier wil men

graag weten ofmenop de goedeweg is enof

de maatregelen succes hebben.

Bentu geïnteresseerd?Neem contact op met

Kars Veling ofChris van Swaay (0317-467346)

Vroege vlinders

Net voordat dit tijdschrift naar de drukker

moest, kregen we diverse meldingenvan bui-

ten rondvliegende Kleine vossenen Dagpauw-

ogen. In het weekend van 10 en 11 januariwas

het bijzonder zacht en zonnigen de overwin-

terende vlinders werden actief. Het zijn geen

nieuwe records, want beide soorten zijn al eer-

der in januariwaargenomen, maar waar-

schijnlijk is hetwel uniek dat er tientallen

exemplarenzo vroeg al actief zijn. Het is te ho-

pen dat ze snel weer in rust gaan, want het zal

vast niet zo warm blijven!
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