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De Vlinderstichting heeft voor

haar donateurs afspraken

gemaakt met een aantal

musea, tuinen en kwekerijen
met iets extra's voor de

natuur en voor vlinders.

Onderstaande organisaties
hebben een speciale aanbie-

ding voor onze donateurs.

Maak er gebruik van!

DeVlinderstichting

Voordeel voor

donateurs

Beiaard- en natuur-

museum Asten

Ostaderstraat 23, Asten,
tel. 0493-691865.

Dit museum omvat het Nationaal

Beiaardmuseum en het Natuur-

historisch museum De Peel. Dit laatste

is gesticht door de Astense biologie-
leraar Jan Vriends, een man die zijn

hele leven heeft gewijd aan het over-

brengen van informatie over en de

liefde voor insecten. Bij het museum is

een bijna twee hectare grote tuin met

diverse voorbeeldtuinen: vaste-plan-

tenborder, rotstuin met waterloop,

veentuin, recyclingtuin, kruidentuin,

vlindertuin en vlindervoederplaats,

boerentuin,klimplantentuin, bamboe-

tuin etcetera, kortom een bezoek

meer dan waard.

Beiaard- en Natuurmuseum Asten,

een unieke combinatie van cultuur-

historie, natuur en techniek.

Geopend: di t/m vrij 9.30 - 17.00

uur; za, zo en ma 13.00 - 17.00 uur

Gesloten
op eerste Kerstdag,

Nieuwjaarsdagen de drie carnavals-

dagen

Aanbieding: op vertoon van uw

donateurspas krijgt u voor maximaal

twee volwassenen f 3,50 korting op

de entreeprijs van f 7,-. Kinderen

betalen f 3,50 (geen korting).

De Prionatuinen

Schuineslootweg 13, Schuinesloot,

tel. 0523-681734.

Tuinen met een verrassende beplan-

ting. Hier ziet u de bloemen en insec-

ten en andere dieren uit de albums

van Jac. P. Thijsse in het echt. In onze

uitgave 'Uw tuin vol vlinders' vindt u

foto's uit deze tuin.

Geopend: vanaf 30 april. Di t/m za

12.00 - 17.00 uur; zo 14.00 - 18.00

uur; ma gesloten.

Aanbieding: op vertoon van uw

donateurspas krijgt u f 1,50 korting

op
de entreeprijs van f 10,-.

Tuinen Ton ter Linden

Achterma 20, Ruinen,

tel. 0522-472655.

Geopend: 30 april tot 30 september,
di t/m zo 10.00- 17.00; ma gesloten.

Aanbieding:op vertoon van uw

donateurspas krijgt u voor maximaal

twee personen f 1,50 korting op de

entreeprijs van f 12,50. Kinderen van

4-12 jaar betalen f 5,- (geen kor-

ting); jongere kinderen gratis.

Informatietuinen

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

www.informatietuinen.nl.

Het grootste, objectieve modeltuinen-

park van Nederland met meer dan

120 voorbeeldtuinen. Van balkontuin

tot hoektuin aan het water en van

éénjarigen/beeldentuintot Japanse

tuin, alle tuinstijlen met elk hun eigen

ideeën zijn er te bewonderen.

Geopend van 1 maart tot 1 december

van 10.00 tot 18.00 uur.

Aanbieding: op vertoon van uw

donateurspaskrijgt u voor maximaal

twee volwassenen een korting van

f 2,- op
de entreeprijs van f 12,-.

Kinderen tot 16 jaar gratis. Deze

aanbieding is niet geldig in combina-

tie met andere kortingen.

Natuurhistorisch

Museum Maastricht

De Bosquetplein 6-7, Maastricht,

tel. 043-3505490,

www. nhmmaastricht. nl.

Zeemonsters in Zuid-Limburg?

Jazeker, in het Natuurhistorisch

Museum Maastricht zijn de resten te

zien van de grootste dieren die ooit in

Nederland leefden: ca. 10 meter

lange Mosasauriërs. Samen met de

fossielen van talloze andere dieren

laten zij zien hoe het er zo'n 70 mil-

joen jaar geleden uitzag. Maar ook

het landschap van nu komt uitgebreid

aan bod in moderne tentoonstellingen

met diorama's, videopresentaties en

computers. Zee- en zoetwateraquaria

maken de exposities compleet.

Geopend: ma t/m vr 10.00 -17.00

uur; za en zo 14.00 - 17.00 uur.

Gesloten op feestdagen en carnaval.

Aanbieding: op vertoon van uw

donateurspas krijgt u een korting van

f 2,- op de entreeprijs van f 6,- voor

volwassenen. Kinderen tot 11 jaar

betalen f 3,- i.p.v. f 4,50.

De Kruidhof

Schoolstraat 29b, Buitenpost,

tel. 0511-541253.

De botanische tuin van Friesland en

de grootste kruidentuin van ons land

(alleen al meer dan 400 soorten

geneeskrachtige planten). Collectie

cultuurhistorische
gewassen, bijzonde-

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

me soorten orchideeën, rozentuin en

fruithof. Kleurrijke en geurigebijen-

en vlindertuin. Uitgebreide verkoop-

tuin met o.a. botanische clematissen,

oude
rozen en speciale vaste planten.

Tuinrestaurant 'De Uithof'. Giftshop

met verkooppunt van De Vlinder-

stichting.

Geopend: 1 april tot 1 november, ma

t/m vr 9.00 - 17.00 uur; za en zon

10.00- 17.00 uur.

Aanbieding; op vertoon van uw

donateurspas krijgt u voor maximaal

twee personen een korting van f 1,50

op
de entreeprijs van f 7,-. Kinderen

4-12 jaar f 3,- (geen korting).

De Keltenhof

Wijksestraat 25, Bergboren (Gld),

tel. 0487-532176.

Een natuurlijke vaste-plantenkwekerij,

gespecialiseerd in heemplanten.

Verkoop van diverse tuinartikelen en

natuurlijke vaste planten. Er zijn ver-

schillende voorbeeldtuinen ingericht.

Geopend: do t/m za 9.00 - 17.00,

groepen op afspraak.

Aanbieding; op vertoon van uw

donateurspas krijgt u 10% korting op

alle vaste planten.

De Elzentuin

Zinkweg 172, Oud Beijerland,
tel. 0186-618768

Een bloemen kwekerij met bloempluk-
velden

en theetuin. U kunt uw eigen

boeket plukken en samenstellen van

prachtige eenjarige bloemen. Dit
per-

soonlijke boeket rekent u vervolgens
af.

Geopend: di t/m vrij 10.00 - 17.30

uur; za 10.00 -17.00 uur; zon 13.00

- 17.00 uur.

Aanbieding: op vertoon van uw

donateurspas kunt u met maximaal

twee personen gratis genietenvan

een heerlijk kopje Engelse tea in de

theetuin.

Natuurtuin Domies

Toen

Hoofdstraat 76, Pieterburen,

tel. 0595-528636

Een 300 jaar oude pastorietuin. Het

hele jaar door kan men hier genieten

van de rijke stinzeflora, bloemenbor-

ders, bloemenakker, kruidenborder,

geurende rozen, bloemenweides, de

windharp en het oude tuinprieel. Er is

een wandelroute door de tuin met

speciale aandacht voor vlinders.

Geopend: het hele jaar door; de

Theeschenkerij vanaf 1 april.

Toegankelijk voor rolstoelers.

Aanbieding; Op vertoon van uw

donateurspas krijgt u tijdens de ope-

ningstijden van de Theeschenkerij
f 2,50 korting op

de entree van

f 10,-, inclusief koffie of thee met

gebak naar keuze, met bovendien

een tweede kopje gratis.

Samenwerking op

libellengebied
Het zal u het afgelopen jaar niet zijn

ontgaan dat De Vlinderstichting

tegenwoordig zeer actief is op
het

gebied van de libellen. In dat kader

werken wij zeer nauw samen met de

Nederlandse Vereniging voor

Libellenstudie en EIS-Nederland. Die

samenwerking loopt inmiddels naar

ieders tevredenheid. Binnen het drie-

manschap zijn afspraken gemaakt
over een taakverdeling die uitgaat

van de specifieke kwaliteiten van de

verschillende organisaties. De

Vlinderstichting verzorgt de contacten

naar de waarnemers en vrijwilligers,

voert onderzoek uit naar de ecologie

van de Nederlandse libellenenadvi-

seert over beheer en inrichting. De

samenwerking heeft inmiddels ook

geleid tot een aantal gezamenlijke

projecten. Hiermee is een belangrijke
impuls gegeven voor de bescherming

van deze insecten en daarmee een

groot aantal andere organismen van

natte biotopen!

Wij nodigen iedereen die
nog niet

zoveel kennis heeft
genomen van de

Nederlandse libellen uit deze mooie

dieren wat aandacht te geven. Voor

vlinderwerkgroepen, KNNV-afdelin-

gen, natuurverenigingen etc. organi-

seren wij graag een lezing met deze

boeiende
groep van insecten als

onderwerp. U kunt daarvoor contact

opnemen met Robert Ketelaar.

Tentoonstelling
‘Minder maaien: meer

dieren’

De tentoonstelling 'Minder maaien:

meer dieren' is van 1 april tot 1 juni
1999 te zien bij Natuurcentrum 'De

Specht', Strijbosscheweg 51 te

Handel. Tel. 0492 - 32 50 21.
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Landelijke Vlinderdag -

6 maart 1999

De Landelijke Vlinderdag 1999 staaf

voor een groot deel in het teken van

Vlinderherstel. In het voorjaar van

1999 komt De Vlinderstichting met

het Vlinderherstelplan. In dat plan
wordt

aangegeven
welke maatregelen

op
de korte en lange termijn noodza-

kelijk zijn om het herstel van de

Nederlandse dagvlinderfauna moge-

lijk te maken. Het is duidelijk dat dit

plan nauw verweven is met de pri-

maire doelstelling van De Vlinder-

stichting: behoud en herstel van de

vlinders in Nederland. Reden genoeg

dus om ook de jaarlijkse Landelijke

Vlinderdag in het teken van

Vlinderherstel te plaatsen.
In het ochtendprogramma zal tijdens

dialezingen uitgebreid aandacht wor-

den besteed aan het werk dat door

De Vlinderstichting in samenwerking

met terreinbeheerders is verzet om

verschillende bedreigde vlindersoor-

ten te behouden in hun diverse leef-

gebieden.

Wilt u de Landelijke Vlinderdag bij-

wonen, stuur dan de aanmeldings-

kaart in diebij het novembernummer

van Vlinders was bijgevoegd. Hebt u

de kaart niet meer,
dan kunt u zich

aanmelden door overmaking van het

verschuldigde bedrag naar postbank-

rekening 513.44.25 ten name van De

Vlinderstichting te Wageningen,

onder vermelding van 'Landelijke Dag

1999'. Ongeveer een week voor de

landelijke dag wordt een bevestiging

van uw deelname met de entree-

kaartfen) verzonden naar hetadres

dat op de aanmeldingskaart of de

postbankoverschrijving vermeld staat.

Programma

09.30 - 10.00 uur Ontvangst met koffie

10.00 - 10.10 uur Opening Jan van der Made

10.10 - 10.30 uur Het Vlinderherstelplan Kars Veling
10.30 - 10.50 uur Haalt de Grote vuurvlinder de 22e eeuw? Arnout-Jan Rossenaar

10.50 - 11.10 uur De Grote vuurvlinder in de Rottige Meenthe Henk Ruiter {lt Fryske Gea)

11.10- 11.45 uur Koffie / thee

11.45 - 12.05 uur Het Heidegentiaanblauwtje Robert Ketelaar

12.05 - 12.30 uur De Veldparelmoervlinder; te ruig en

te arm voor Nederland? Michiel Wallis de Vries

12.30 - 14.00 uur Lunch

14.00 - 14.20 uur Vlinderherstel in Vlaanderen Dirk Maes/Hans van Dijck
14.20 - 14.35 uur Vrijwilligers in actie Kars Veling

14.35 - 15.10 uur Koffie / thee. Tijdens deze pauze bestaat de mogelijkheid verder

te discussiëren over het onderwerp Vrijwilligers in actie'

15.10 - 15.30 uur Nachtvlinders in 't zonnetje Jan van der Made

15.30 - 15.50 uur Vlinderproject Veenendaal IVN Veenendaal

15.50 - 16.00 uur Uitreiking Gouden Vlinder(s) Jan van der Made

16.00 uur Afsluiting Jan van der Made

Landelijke Vlinderdag 1999

Plaats De Reehorst, Ede

Datum zaterdag 6 maart 1999

Tijd 9.30-16.15 uur

Entreeprijzen: met lunch zonder lunch

donateurs f 30,— f 15,—

niet-donateurs f 40,— f 25,—

Actief... in een

vlinderwerkgroep
In het novembernummer van Vlinders

werd in het artikel 'Vlinderfaarls in

het land' aandacht besteed aan de

activiteitenvan de regionale vlinder-

werkgroepen. Krijgt u ook de kriebels

nu de lente alweer bijna in zicht

komt? Er is altijd wel een werkgroep

bij u in de buurt!

Friesland

G. Bergsma

Bosweer 29

8426 GS Appelscha

Groningen

(“Stad en ommelaand”)

F. de Wilde

Stationsweg 14

9921 PVStedum

Drenthe

J. de Vries

Zuideresweg 10,

9441 TZ Orvelte

Achterhoek

S. Reinderink

Kempersdijk 39,

7161 XE Neede

Ommen/Hardenberg

E. Pullen

Rembrandstraat 82,

7771 XS Hardenberg

Noordoost-Veluwe

E. Koopmans-Grommé

Bongerdpleinl

8162 AWEpe

H. Werners

Parklaan 2

3881 CF Putten

Ronde Venen

D. Groenendijk
Midrethstraat 23,

3641 CB Mijdrecht

Noordwest-Veluwe

Alphen aan den Rijn

Zuid-Kennemerland

M. Eggenkamp

van Oostzanenlaan 4-6,

2102 AX Heemstede

D. van Berkel

Kromme Aarweg 3a

2403 NB Alphen aan den Rijn

E. Swart

Bakkersweg 20

1852 EE Heiloo

A. van Berkel

Akkerwinde 9

4102 JJ Culemborg

Woerden

Voorne-Putten

Noord-Kennemerland

Insektenwerkgroep NVW

Culemborg

M. de Haan

Van Teylingenweg 148

3471 GH Kamerik

J. ten Thije

Koperslager 72

3225 GB Hellevoetsluis
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Hoeksche waard

H. Bunjes

Spuidijk 11

3262 LH Oud-Beijerland

Midden Zeeland

A. Baayens

Grote Abeele 40

4388 VW Oost Souburg

Eindhoven

J. Bontebal

Genneperweg 145

5644 RS Eindhoven

Maas en Niers

G. Beumeler

Pr. Beatrixsstraat 24

6591 EX Gennep

Zeeuws-Vlaanderen (Oost)

J. de Bakker

Pastoor Willemsstraat 5

4586 AJ Lamswaarde

VlinderstudiegroepLimburg

J. Queis

Spaanse singel 2,

6191 GK Beek

Kop van Overijssel
GJ. Padding
Troelstrastraat 25

8331 AS Steenwijk

‘Bijloop en Turfvaart’

M.v. Hossel

Zundertseweg66

4715 CK Rucphen

Zoetermeer

B. Prins

Beatrixlaan 81

2751 XX Moerkapelle

Barneveld

A. de Graaff

Vliegersveldenlaan 30

3771 XG Barneveld

Wijk bij Duurstede

M. van Slooten

Kruisbessengaard 32

3962 JKWijk bij Duurstede

Natuurorganisatie

De Windbreker

R. Gronert

Plein 1945 nr. 9

1755 NH Petten

Dongen (Ken en Geniet)

F. Grootzwagers

Triangellaan 17

5101 AG Dongen

Bergeyk/Eersel

Trudy Visser

Van Beverwijkstraat 13

5571 BR Bergeyk

Zaandam

J. Stuurman

Duke Ellingtonstraat 25

1544 KN Zaandam

Den Helder

K. Kaag

Spaarne 24

1703 MT Heerhugowaard

IVN Apeldoorn
Arend van Werven

Honte 3

7333 HR Apeldoorn

Brabant Oost i.o.

D. Rackhorst

Fokkershoek 29

5473 VD Heeswijk

Mark en Leij

F. Vermeer

Ghil 4

5111 ED Baarle-Nassau


