
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 uweigen boe-

ket plukken en samenstellen van prachtige

eenjarige bloemen. Dit persoonlijke boeket

rekent u vervolgens af.

Aanbieding: Op vertoon van uw donateurs-

pasje kunt u gratis genieten vaneenheerlijk

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 een prachtige tuin met

speciale aandacht voor vlinders.

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,—.jongere kinderen 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.

Dit museum behoort tot de grootste en mo-

Na verschijnenvan dit tijdschrift ontvangt De

Vlinderwinkel altijd een flink aantal bestellin-

gen. Wevinden het fijn, dat uonze winkel zo

goed weet te vinden. Omdat veel mensen hun

bestelling telefonisch doorgeven, staat de tele-

foon in de eerste weken roodgloeiend. Dat gaat

ten koste van onzetelefonische bereikbaarheid

voor andere zaken. Wij willen u daarom vra-

gen in het vervolguw bestellingenschriftelijk

aanons door te geven. Dat kan door middel

van de in dit blad meegenietebestelbon.

Makkelijk voor uen voorons!

Personeelswisselingen

In de eerste helft van dit jaar is José Kok het di-

rectiesecretariaat komen versterken Ook bij de

afdeling Onderzoek en Advies was een extra

kracht nodig.Arnout-Jan Rossemaar is voor de-

ze afdeling komen werken. Na vele jaren gaat

onze financiële man, Henk Kas. De Vlinder-

stichting verlaten. Wie hem gaatopvolgen is

op dit moment nog niet bekend. Ook Jan Dijk,

die onder andere de verhuur van tentoonstel-

lingenregelde, is bij de stichting vertrokken.
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Natuurhistorisch Museum De Peel

Ostaderstraat 23, Asten, tel. 0493 - 691865.

Geopend: di t/m vrij van9.30 -17.00 uur; za,

zo en ma van 13.00 -17.00 uur. Gesloten op

Eerste kerstdag, nieuwjaarsdag ende drie

carnavalsdagen.

Gesticht door de Astense biologieleraarJan

Vriends, een man die zijn hele leven heeft
ge-

wijd aanhet overbrengenvan informatie

over en de liefde voor de natuur in al zijn

facetten. In het museum is eeninsectarium

met streekeigen en tropische insecten. Bij het

museum is eenvoorbeeldtuin van ongeveer

één hectare, met onder andere eenspeciale

vlindertuin.

Aanbieding:Op vertoon van uw donateurs-

pasje krijgt u ƒ 3,50 korting op de entreeprijs

vanƒ 7,- (maximaal2 volwassenen, kinderen

betalen al ƒ 3,50).

Aanbieding:Op vertoon van uw donateurs-

pasje krijgt uvoor ƒ 7,50 de entree, inclusief

koffie/thee met gebak naarkeuze, met boven-

dien een tweede kopje gratis (normale prijs

ƒ 10,—) (aanbiedinggeldt tijdens openingstij-

den Theeschenkerij).

De Keltenhof

(natuurlijkevaste 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 en natuurlijke vas-

te planten.

Aanbieding: Op vertoonvan 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 vertoonvan uw donateurs-

pasje krijgt u ƒ 2,—korting op de entreeprijs

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

gebreidmagazine metveel informatie over

de tuinen en de gebruikte materialen.

Kinderen tot 16 jaar gratis toegang.

De Prionatuinen

dernste natuurhistorische musea in

Nederland, In de afdeling geologiemaakt de

bezoeker eenreis door de tijd. De afdeling

biologie laat eenaantal Zuid-Limburgsebio-

topen zien. Videopresentaties,zoet- en zout-

wateraquaria, diorama’s, interactieve presen-

taties eneen heemtuin maken de presentatie

compleet.Vanuit het museum zijn schitte-

rende wandelingen te maken over de oude

stadsmuren vanMaastricht.

Aanbieding:op vertoon vanuw donateurspas

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

ƒ 3 - i.p.v. ƒ 4,-).

De Kruidhof

Schoolstraat 29b, 9285 NE 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

grootstekruidentuin van ons land (alleen al

meer dan 400 soorten geneeskrachtige plan-

ten). Collectie cultuurhistorische gewassen,

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

me soorten orchideeën, rozentuin en fruit-

hof. Kleurrijke en geurigebijen-envlinder-

tuin. Uitgebreideverkooptuin meto.a.

botanische clematissen, oude rozenenspe-

ciale vaste planten.Tuinrestaurant ‘De

Uithof. Giftshop met verkooppuntvan de

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,— (geen korting).

Schriftelijk bestellen in

de Vlinderwinkel

De Vlinderstichtingheeft voor haar donateurs

afspraken gemaaktmet eenaantal 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!



De Vlinderstichting heeft dit voorjaar bij de

basisscholen ’t Schrijverke te ’s-Hertogenbosch

en Dierdonk te Helmond ondersteuninggege-

venbij het verwezenlijkenvan eenvlinder-

tuin. Deze scholen hechten er veel waarde aan

de natuur bij kinderen onder de aandacht te

brengen. De tuinen maken deel uit van de to-

tale inrichting van de schoolterreinen. Er kun-

nenbuitenlessen gegeven worden ener is een

vlindervriendelijke border aangelegd.De

Vlinderstichting biedt educatief materiaal aan

om lessen te koppelen aan de tuin. Bij de tui-

nenkomt een informatiebord om de buurt

duidelijk te maken wat er zo speciaal aan deze

vlindertuin is. De tuinen hebben grote waarde

voorhet natuuronderwijs, ze geven mogelijk-

heden tot onderzoek en allerlei activiteiten

voorde kinderen.

De realisatie van deze tuinen werd mede mo-

gelijk gemaakt door het VSB-fonds en Stichting

Doen.

Nachtvlinders in ’t zon-

netje
In het meinummer hebt u alles kunnen lezen

over de actie ‘Nachtvlinders in ’t zonnetje’. De

eerste waarnemingsformulierenzijn inmid-

dels binnengekomen. In augstus zijn de mees-

te soorten buiten te vinden. De Sint Jacobs-

vlinderis als rups op veel plaatsen met

In het kader vanbovenstaande actie werd in

het meinummer de wedstrijd ‘Fotografeer...

een rups’ aangekondigd.U kunt uw foto’s of

dia’s nog tot 1 november opsturen naar De

Vlinderstichting ter attentie van Menno van

Zuijen. Nogeven de voorwaarden: maximaal

drie foto’s ofdia’s per deelnemer, formaat fo-

to’s maximaal A4, geen lijst ofpasse-partout,

per dia offoto aangeven wat de bovenkant is.

Vermeld op elke foto ofdia uw naamen adres

en sluit voor de retourzendingeen aan uzelf

geadresseerdeen voldoende gefrankeerde en-

velopbij. Van dia's of foto’s die een aanvulling

voorhet archief van KNNV of DeVlinder-

stichting betekenen, wordtvoor intern ge-

bruik eenkopie gemaakt.

Tentoonstellingen

Op de volgende plaatsen kunt u de komende

tijd onze tentoonstellingenbekijken:

Bescherm Dagvlinders (7 augustus t/m 31 okto-

ber): Bezoekerscentrum Zandenbos, Eperweg

132, Nunspeet,

Veenweidetentoonstelling(t/m 31 augustus):

Kinderboerderij De Ridder, Purmerenderweg

la, Purmerend

Minder maaien, meer dieren (t/m 7 septem-

ber); Kinderboerderij Beatrixpark, Schiedam.

Jaarverslag 1997

Voor het eerst in haar vijftienjarigbestaan is

er eenjaarverslag vanDe Vlinderstichting ver-

schenen. Zolang de - beperkte - voorraad strekt

is dit jaarverslagbeschikbaar voor geïnteres-

seerde donateurs tegen vergoedingvan de por-

to- en handlingskosten (f6,50). Wilt u het jaar-

verslagbestellen dan kan dat schriftelijk via de

in dit tijdschrift meegeniete bestelbon.

Gemeentelijke
Natuurprijs 1997

Begin juni is de Gemeentelijke Natuurprijs

voorde vijfdekeer uitgereikt.De Vlinder-

stichting is hierbijbetrokken doordat zij het

boekje heeft samengesteldwaarin alle inzen-

dingenopgenomen zijn. Met de prijs wil het

ministerie zijn waarderingkenbaar maken

voorde inspanningen van gemeentenin het

kader van het Natuurbeleidsplan.De prijs

wordtuitgereikt aan de gemeente die naar het

oordeel van de juryerin is geslaagd natuurbe-
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Nieuw redactielid

Met ingangvan dit nummer is de redactie uit-

gebreid met eennieuw lid. Voor velen vanu is

dat eenoude bekende: Henkjan Kievit, oud-me-

dewerker bij De Vlinderstichting.

Veel vraag naar het

Groot koolwitje
De Vlinderstichting doet onderzoek, geeft ad-

viezen, voorlichtingeneducatie, maar ze

houdt zich ook bezig met het kweken van vlin-

ders. In de speciale kweekruimte staan kooien

met rupsen, poppen envlinders vanhet Groot

koolwitje. Wekelijks worden er tientallen kool-

planten verorberd door de rupsen.
De kweek is

bestemd voor educatieve doeleinden. Er wor-

den pakketjes levend materiaal, bestaande uit

eitjes, rupsen en poppen samengesteld. Per

week worden er soms wel 200 van deze pakket-

jes verstuurd, voornamelijknaar scholen. Om

aan de grotevraag te voldoen verstuurt De

Vlinderstichtingdit jaar niet alleen op maan-

dagmaar ook op woensdagpakketjes levend

materiaal. Opmerkelijk is dat de laatste tijd

ook veel vlinders besteld worden voorpartijen

en feesten. Zo heeft de Rabobank recent 500

vlinders vrijgelatenbij de vieringvanhet 100-

jarig bestaan.

Vlindertuinen bij basis-

scholen

Jacobskruiskruid te zien. De Gamma-uil vliegt

in steeds grotere aantallen. Het Munt-

vlindertje vliegt op zonnige dagen in de krui-

denboek. De Harlekijn, St. Jansvlinder,Grote

beer enGroot avondrood zijn als vlinder aan te

treffen. De laatste rupsen van de Nacht-

pauwoog van dit jaar zijn op de hei te vinden.

Naast de waarnemingsformulierenzijn nog

steeds de diaserie ententoonstellingbeschik-

baar voorwerkgroepen. Om activiteiten in het

kader van dit project aan te kondigen zijn er

voor werkgroepen nu ook posters op A3-for-

maat beschikbaar. Voor educatieprojectenvan

NME-centra, werkgroepen en scholen is een

lesbrief ontwikkeld over nachtvlinders die te-

gen verzendkosten kan worden aangevraagd.

Fotowedstrijd rupsen

Duinententoonstelling (t/m 4 oktober): Pieter

Vermeulenmuseum,Moerbergplantsoen30,

IJmuiden.

Opbrengst acceptgiro-
kaarten meinummer

In mei vroegen wij u door middel van de bijge-

voegde acceptgirokaart ons werk extra te steu-

nen.Tot onze vreugde hebben vele donateurs

aandeze oproep gehoor gegeven. Tot 1 juli is

op deze wijze ruim f 15.000 gulden binnenge-

komen ten behoeve van de actie Nachtvinders

in ’t zonnetje.Hartelijk dank voor uw steun!

Trekking vlinderloterij

Op 8 mei is onder toezicht van notaris Fierst

vanWijnandsbergen de uitgestelde trekking

verricht van de loterij van de Grote Zomer-

vlinderactie. Hebt u nog een routelot in huis,

dan kunt telefonisch navragen (0317-467346)

ofer een prijs op uw lotnummer is gevallen.U

kunt de uitslag ook vinden op onze homepage

www.vlinders.bos.nl

Actie met Margriet en

Intratuin

In mei heeft het tijdschrift Margriet aandacht

besteed aan vlinders in de tuin. Tegelijkertijd

werden in alle Intratuin-tuincentra vlinder-

pakketten te koop aangeboden, met daarin en-

kele planten waar vlinders op afkomen, een

zakje vlinderbloemenzaad eneenvlinderzoek-

kaart. Een deel van de opbrengst ging naar De

Vlinderstichting. In totaal werden 2315 pak-

ketten verkocht. Er is dus weer eenflink aan-

tal tuinen bijgekomen waar de vlinders te-

recht kunnen.



houd, -herstel en -ontwikkeling zó vorm te ge-

ven, dat daaruit eenwervende werking voor

andere gemeentenvoortvloeit. Dit jaar waren

de gemeentenGroningen, Meppel,

Voorschoten en Kampen genomineerd.

Voorschoten is één van de gemeentenwaar De

Vlinderstichting de afgelopenjareneen inte-

graal programma aan voorlichting en educa-

tieve activiteiten heeft uitgevoerd.Kampen

heeft met het project ‘Stadsburgerweyden’ de

prijs in de wacht gesleept. De

Stadsburgerweydenis eenwaardevol natuurge-

bied midden in de stad, waar natuurontwikke-

ling eenkans heeft gekregen. Op deze wijze is

het mogelijk natuur de stad in te brengen en

bewoners enthousiast te maken voor natuur-

vriendelijk groenbeheer.Het oordeel van de ju-

ry: “Deze gemeente is er in geslaagd de samen-

hang tussen het stedelijke en landelijke

gebied,met ecologische onderbouwingenbe-

trokkenheid van de bewoners consequent

vorm te geven.”
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