
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. Dit seizoen open tot

eind december. U kunt uw eigen boeket pluk-

ken en samenstellen vanprachtige eenjarige

bloemen. Dit persoonlijke boeket rekent u

vervolgens af.

Aanbieding: Op vertoon vanuw donateurs-

pasje kunt u gratisgenieten 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 gaat

per 1 april 1999 weer open (t/m 31 oktober),

toegankelijk voor rolstoelers.

Wandelroute door eenprachtige tuin met

Dit museum behoort tot de grootste enmo-

dernste natuurhistorische musea in

Nederland. In de afdeling geologiemaakt de

bezoeker eenreis door de tijd. De afdeling

biologie laat een aantal 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 vanMaastricht. Aanbieding:op

vertoon van uw donateurspas betaalt u f3,50

entree i.p.v. f5,- (kinderen f3,- i.p.v. f 4,-)

De Prionatuinen

Schuineslootweg 13, Schuinesloot, tel. 0523 -

681734.

Geopend: De tuinen zijn in de winter geslo-

ten, vanaf eind april 1999 zijn ze weer open.

Tuinen met eenverrassende beplanting, hier

ziet ude bloemen en insecten en andere die-

renuit de albums van Jac. P. Thijsse in het

echt. Ook in onzeuitgave ‘Uw tuin vol vlin-

ders’ vindt u foto’s uit deze tuin.

Tuinen Ton ter Linden

Achterma 20, Ruinen, tel. 0522 - 472655.

Geopend: De tuinen zijn in de winter geslo-

Personeelswisselingen

In het augustusnummervanVlinders kondig-

den wij al het vertrek aan van Henk Kas, onze

financieel medewerker. Reno Vlasblom is in-

middels begonnen als de nieuwe financiële

man van de stichting. Begin augustus is ook

Ben Möller, onze nieuwe conciërge aan de slag

gegaan. Mieke Hoekstra heeft De Vlinder-

stichting per 1 november verlaten. Ze is opge-

volgd als hoofd administratie door Anne Marie

Roetgerink.

Gouden Vlinder

In het meinummer meldden wij het u al:er is

een nieuwe procedure voor de uitreiking van

de Gouden Vlinder. Tot nu toe werd eensper

twee jaar een Gouden Vlinder uitgereikt aan

een persoon en een organisatie die zich bijzon-

der hebben ingezet voor de vlinders. Voortaan

kunnen in principe elk jaar tijdens de
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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, nieuwjaarsdagen de drie

carnavalsdagen.

Gesticht door de Astense biologieleraar Jan

Vriends, die zijn hele leven heeft gewijdaan

het overbrengen van informatie over en de

liefde voor de natuur in al zijn facetten. In

het museum is eeninsectarium met streekei-

gen en tropische insecten. Bij het museum is

eenvoorbeeldentuin van ongeveer 1 hectare,

met onder andere een speciale vlindertuin.

Aanbieding:Op vertoon van uw donateurs-

pasje krijgt u f 3,50 korting op de entreeprijs

van f 7,- (maximaal 2 volwassenen, kinderen

betalen al f3,50).

speciale aandacht voorvlinders.

Aanbieding:Op vertoon van uw donateurs-

pasje krijgt u voor f7,50 de entree, inclusief

koffie/thee metgebaknaarkeuze, met boven-

dien een tweede kopje gratis (normaleprijs

f 10,—) (aanbieding geldt tijdens 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 en natuur-

lijke vaste 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 grootstemodeltuinen-

park vanNederland met meer dan 100 voor-

beeldtuinen.

Aanbieding:Op vertoon vanuw donateurs-

pasje krijgt u f 2,— korting op de entreeprijs

(normaal f12,—). Entree is inclusief eenuit-

gebreid magazinemetveel informatie over

de tuinen en de gebruikte materialen.

Kinderen tot 16 jaar gratis toegang.

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 enzo 14.00 -17.00 uur.

Gesloten op feestdagen.

ten, maar vanaf eind april 1999 weer geo-

pend.

De Kruidhof

Schoolstraat 29b, 9285 NE Buitenpost.

Geopend:De tuinen zijn in de winter geslo-

ten, maar vanaf half april 1999 weer geo-

pend.

De botanische tuin vanFriesland en de groot-

ste kruidentuin van ons land (alleen al meer

dan 400 soorten geneeskrachtigeplanten).

Collectie natuurhistorische gewassen, bijzon-

dere bos- en heemtuin. Uitgebreideverkoop-

tuin. Tuinrestaurant 'De Uithof. Giftshop

met verkooppuntvan De Vlinderstichting.

Open dag

In het vorige nummer nodigdenwij u uit voor

onzeOpen dag. 12 septemberwas een regen-

achtigedag. Gezien verder het feit dat op
12

septembereveneensde Open Monumentendag

plaatsvond, was de opkomst voor de Open dag

heel behoorlijk. Tussen de vijftig en zeventig

mensenkwamen eenkijkje nemenin ons ver-

nieuwde kantoorpand aan de Mennonieten-

weg 10. Door het hele pand heen was informa-

tie te vinden over de activiteiten van de

stichting. Daarnaast vertelden enkele mede-

werkers het eenen ander over hun werkzaam-

heden. Zo hield Kars Veling eenpraatje over

het vele werk dat vrijwilligers voorDe

Vlinderstichting verrichten, Titia Wolterbeek

gaf aanwaar de afdeling Voorlichting en

Educatie zich zoal mee bezighoudt. Chris van

Swaay vertelde wat er in Europees verband aan

vlinderbescherming gedaanwordt, en Robert

Ketelaar tenslotte hield zich in zijn lezing be-

zig met de nieuwste ‘doelgroep’van de stich-

ting: de libellen. Al met al een geslaagde dag.

Bij de acceptgiro voor uw donateursbijdrage

van 1999 treft u uw nieuwe donateurspasje

aan.Met dit pasje kunt u gebruikmaken van

de speciale aanbiedingen die De Vlinder-

stichting heeft afgesproken met de volgende

prachtige tuinen en/ofkwekerijen met iets ex-

tra’s voor de natuur en voor vlinders.



Landelijke VlinderdagGouden vlinders wor-

den uitgereikt. De nieuwe procedure is als

volgt.
*

Bentu van mening dat een organisatie - dat

kan eenwerkgroep zijn, maar bijvoorbeeld

ook een gemeente-
ofeenpersoon in aan-

merking komt voor eenGouden vlinder,

stuur dan eenbriefje naar De Vlinder-

stichting waarin u aangeeftwaarom die per-

soonoforganisatie volgens u een Gouden

vlinder verdient.

*

Een speciale commissie beoordeelt de aanvra-

gen.

*

De toegekendeGouden Vlinders worden uit-

gereikt op de Landelijke Vlinderdag
'

Voorstellen voor kandidaten kunnen worden

ingezondentot 1 januari 1999.

Inzenden waarnemin-

gen nachtvlinders

Hebt u uw nachtvlinderwaarnemingenal

doorgegeven?Nee? Het kan nog! Stuuruw

waarnemingskaart zo snel mogelijk op naar

De Vlinderstichting, Uw waarnemingenkun-

nendan nog verwerkt worden.

Uitslag rupsenfotowed-
strijd in meinummer

De uitslagvan de rupsenfotowedstrijd naar

aanleidingvan het project ‘Nachtvlinders in ’t

zonnetje’,zal worden gepubliceerdin het mei-

themanummer ‘Nachtvlinders’,

Gratis projectkrant dag-
actieve nachtvlinders

In het kader van ‘Nachtvlinders in ’t zonnetje’

is een projectkrant uitgekomen. Deze krant vol

informatie enopdrachten is bedoeld voor kin-

deren van 8 tot 12 jaar. De krant kan gebruikt

worden vooreducatieve doeleinden op scholen

enNME-centra, U kunt hem bestellen tegen

een bijdrage in de verzendkosten (voor 1-20

stuks: f 6,50).

Overwinteringskastjes
voor vlinders

De Vlinderstichting krijgt regelmatig vragen

over zogenaamde ‘vlinderkasten’. Dit zijn een

soort vogelnestkasten die speciaal zijn ge-

maakt voor vlinders, om in te schuilen en/of te

overwinteren. Met name Dagpauwogenen

Kleine vossen, vlinders die normaal ook in

schuurtjes en op zolders overwinteren, zou-

den hier gebruik van kunnen maken. De kast

moet worden opgehangenvoordat de vlinders

in overwintering gaan, vanaf augustus dus.

De Vlinderstichting heeft geen ervaring met

deze kasten ofinformatie over de werking (ko-

men er vlinders in, ofvinden ze andere plekjes

aantrekkelijker?) en de optimaleomstandighe-

den (beschutting, bezonning, etc.). Wij zijn

daarom heel benieuwd naarervaringen van

anderen. Wanneer u zelf dus positieve ofnega-

tieve ervaringen hebt met dergelijkekastjes,

horen wij dat graag!

Voor zover bij ons bekend werden deze kasten

tot voor kort alleen uit Engelandgeïmporteerd

door Van Diepen Garden Products en via tuin-

centra verkocht (adviesprijs + f 180,-). De hout-

groep van Dagcentrum Woutershof, een dag-

centrum voorvolwassenen met een

verstandelijke handicap in Schiedam,heeft

het idee opgepakten maakt nu ook vlinderkas-

ten. De kosten daarvan zijn f 15,- voor een kast-

je met loden dakbedekking ofƒ 12,50 zonder

lood, exclusief verzendkosten. Behalve vlinder-

kasten maken zij ook mezennestkasten, vleer-

muizenkasten, nestblokken voormetselbijen,

egelkasten enoorwurmenkastjes. Voor meer

informatie: tel. 010 - 2467233.
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