
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

eenjarigebloemen. Dit persoonlijkeboeket

rekent uvervolgens 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

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

ber), toegankelijkvoor rolstoelers.

Wandelroute door eenprachtige 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 onze uitgave ‘Uw tuin vol vlin-

ders’ vindt u foto’s uit deze tuin.

Aanbieding: met uw donateurspasjekrijgt u

ƒ 1,50 korting op de entreeprijs van ƒ 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 Bosquetplein7, 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.

Natte Landelijke
Vlinderdag

Op 7 maart werd de LandelijkeVlinderdag ge-

houden met als thema ‘Vlinders met natte voe-

ten’. Buiten regende dat het goot, dus de be-

zoekers van de landelijkedag waren geheelin

de stemmingvoor een aantal dialezingendie

met dit onderwerp te maken hadden. Uit de di-

verse lezingen kwam duidelijk naar vorendat

de ‘natte’ vlinders, zowel in Nederland als in

Vlaanderen, het zwaar te verduren hebben.

Hoewel bij het beheer nog nietaltijd evendui-
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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 overbrengen van 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 een voorbeeldtuin van ongeveer

één hectare, met onder andere een speciale

vlindertuin.

Aanbieding:Op vertoon vanuw donateurs-

pasje krijgt u ƒ 3,50 korting op de entreeprijs

vanƒ 7,- (maximaal 2 volwassenen, kinderen

betalen al ƒ 3,50).

speciale aandacht voor vlinders.

Aanbieding:Op vertoon van uw donateurs-

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

koffie/thee met gebak naar keuze, met boven-

dien eentweede kopje gratis (normale prijs

ƒ 10,—) (aanbiedinggeldttijdens openingstij-

den Theeschenkerij),

De Keltenhof

(natuurlijke vaste plantenkwekerij)

Wijksestraat 25, Bergharen (Gld), 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 vanuw donateurs-

pasje krijgt u ƒ 2,— korting op
de entreeprijs

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

gebreidmagazine met veel informatie over

de tuinen en de gebruikte materialen.

Kinderen tot 16jaar gratis toegang.

De Prionatuinen

Dit museum behoort tot de grootsteenmo-

dernste natuurhistorische musea in

Nederland. In de afdelinggeologie 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 een heemtuin 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. ƒ5,— (kinderen

ƒ 3 - i.p.v. ƒ 4,-).

De Kruidhof

Schoolstraat 29b, Buitenpost, tel./fax 0511 -

541253.

Geopend: van 13 april t/m 25 oktober; ma

t/m za 9.00 -17.00 uur, zo 13.00 -17,00 uur.

De botanische tuin van Friesland en de

grootste kruidentuin van ons land (alleen al

meer dan 400 soorten geneeskrachtigeplan-

ten). Collectie cultuurhistorische gewassen,

bijzondere bos- en heemtuin met o.a. zeldza-

me soorten orchideeën, rozentuin en fruit-

hof. Kleurrijke en geurigebijen- en vlinder-

tuin. Uitgebreideverkooptuin met o.a.

botanische clematissen, oude rozenen spe-

ciale vaste planten.Tuinrestaurant ‘De

Uithof. Giftshop met verkooppunt

Vlinderstichting.

Aanbieding:entree f 4,50 i.p.v. f 6,— per vol-

wassene, per pasje maximaal twee perso-

nen,Kinderen 4-12 jaar f 3,— (geenkorting).

De Vlinderstichting heeft voor haar donateurs

afspraken gemaakt met eenaantal prachtige

musea, tuinen enkwekerijen met iets extra’s

voor de natuur en voorvlinders. Onderstaande

organisaties hebben eenspeciale aanbieding

voor onze donateurs. Maak er gebruik van!



Ook Ben van As, voorgedragendoor Rineke

Gronert, was genomineerd. Door zijn speciale

aanpak - onder andere een progressieve ‘eigen

wijze' van beheer - in wijkpark Holy-Noord in

de gemeente Vlaardingen,is o.a. het aantal

vlinders daar fors toegenomen.Dankzij zijn in-

vloed is niet alleen in het park, maar ook el-

ders in de gemeenteveel veranderd. Daarnaast

heeft Ben vele mensen enthousiast gemaakt

om waarnemingen door te sluizen naar diver-

se lopendeprojecten. Steeds weer blijkt zijn

deskundigheiden eindeloze gedrevenheid.

Op voordracht van de vlinderwerkgroep

Zeeuws-Vlaanderen was de heer G. Blaauwen-

draat de derde genomineerde.De waterwinge-

bieden van de Delta Nutsbedrijven te Clinge en

St. Jansteen,waar de heer Blaauwendraat als

beheerder werkzaam is, hadden in het verle-

den houtproductie als nevenfunctie. De heer

Blaauwendraat is de grote animator bij de

overschakeling van deze houtproductienaar

natuurbeheer met eenbeperkt recreatief ge-
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delijk is welke maatregelenhet beste resultaat

hebben, kan toch voorzichtig worden gespro-

ken van eenverbetering.En ook voor de bezoe-

kers van de landelijke dag trad er aanhet eind

van de dag verbeteringop want, zoals dagvoor-

zitter Janvan der Made verheugdconstateerde

in zijn slotwoord: “We kwamen met natte voe-

ten maar we kunnen met droge voeten naar

huis!”

Gouden vlinder voor

Jelle de Vries

Tijdens de LandelijkeVlinderdagreikte Jan

van der Made de Gouden Vlinder 1998 uit aan

Jelle de Vries uit Orvelte wegens zijn grotever-

diensten voorde vlinders in Nederland.

Jelle de Vries werd in 1988 vanuit het

Veldstudiecentrum Orvelte actief lid van de

initiatiefgroepdie in het kader van het

Vlinderjaar 1989 in Drenthe speciale aandacht

voor vlinders vroeg. Hij is mede-oprichter en

nog steeds inspirerendsecretaris vande

Vlinderwerkgroep Drenthe. Kenmerkend is

zijn stimulerende en vriendelijke wijze van

omgaan met anderen. Zijn enthousiasme en

deskundigheidhebben velen tot het inventari-

seren aangezet. Jelle de Vries werd voorgedra-

gen door de VlinderwerkgroepDrenthe en de

gedeputeerdevoor Natuur en Landschap van

de provincie Drenthe.

bruik. De natuurkwaliteit van het gebiedis

hierdoor sterk verbeterd.

Nieuwe procedure
Gouden Vlinders

De Gouden Vlinder van 7 maart was de laatste

die volgens de huidige procedure werd uitge-

reikt. De tweejaarlijkse onderscheidingwordt

vervangen door eenmeer open systeem. Wat

blijft, is dat iedereen personen, organisaties,

bedrijven of overheidsinstellingen die zich bij-

zonder verdienstelijk hebben gemaaktvoor de

vlinders in Nederland, kan voordragenvoor

een Gouden Vlinder. De voordrachten zullen

worden besproken door eennog te benoemen

onafhankelijke commissie. Deze commissie be-

paalt ofeenvoordracht voldoet aan de criteria.

Als dat inderdaad het geval is, dan wordt aan

de kandidaat eenGouden Vlinder toegekend.

De uitreikinghiervan zal plaatsvinden tijdens

de LandelijkeDag. Het kan dus zijn, dat op die

dag meerdere Gouden Vlinders worden uitge-

reikt. Er vindt uiteraard geen uitreiking van de

Gouden Vlinder plaats als er in eenbepaald

jaar geen kandidaten zijn voorgedragen.


