
De Vlinderstichting

Voordeel voor donateurs

Beiaard- en

natuurmuseum Asten

Ostaderstraat 23, Asten,

tel. 0493-691865.

Dit
museum omvat hef Nationaal

Beiaardmuseum
en het Natuur-

historisch museum De Peel. Dit laat-

ste is gesticht door de Astense

biologieleraar Jan Vriends, een man

die zijn hele leven heeft gewijd aan

het overbrengen van informatie over

en de liefde voor insecten. Bij het

museum is een bijna twee hectare

grote tuin met diverse voorbeeldtui-

nen: vaste-plantenborder, rotstuin

met waterloop, veentuin, recycling-
tuin, kruidentuin, vlindertuin en vlin-

dervoederplaats, boerentuin, klim-

plantentuin, bamboetuin 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,

Nieuwjaarsdag en de drie carna-

valsdagen.
Aanbieding: op vertoon van uw

donateurspas krijgt u voor maxi-

maal twee volwassenen f 3,50 kor-

ting op de entreeprijs van f 7,-.
Kinderen betalen f 3,50 (geen kor-

ting).

De Prionatuinen

Schuines/oofweg /3, Schuinesloot,
tel- 0523-681734.

duinen met een verrassende beplan-
f'ng. Hier ziet ude bloemen en

lnsecten en andere dieren uit de

Qlbums van Jac. P. Thijsse in het

ec ht. In onze uitgave 'Uw tuin vol

binders' vindt u foto's uit deze tuin,

Geopend: vanaf 30 april. Di t/m
za 12.00

-
17.00 uur; zo 14.00-

I 8.00
uur; ma gesloten.

Aanbieding: op vertoon van uw

donateurspas krijgt u f 1,50 korting
°P de

entreeprijs van f 1 0,-.

Tuinen Ton ter Linden
Achterma 20, Ruinen,
fel. 0522-472655.

Geopend: 30 april tot 30 septem-

ber. 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
korting); jongere kinderen gratis.

Informatietuinen

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

www.
informatietuinen.nl.

Het grootste, objectieve modeltui-

nenpark van Nederland met meer

dan 120 voorbeeldtuinen. Van bal-

kontuin tot hoektuin aan het water

en van éénjarigen/beeldentuin tot

Japanse tuin, alle tuinstijlen met elk

hun eigen ideeën zijn er te bewon-

deren.

Geopend van 1 maart tot 1 decem-

ber van 10,00tot 18.00 uur.

Aanbieding: op vertoon van uw

donateurspas krijgt u voor maxi-

maal twee volwassenen een korting
van f 2,- op de entreeprijs van

f 12,-. Kinderen tot 16 jaar gratis.

Deze aanbieding is niet geldig in

combinatie met andere kortingen.

Natuurhistorisch

Museum Maastricht

De Bosquetplein 6-7, Maastricht,

tel. 043-3505490,
www.nhmmaastricht.nl.

Zeemonsters in Zuid-Limburg? Jaze-

ker, 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 tallozeandere dieren

laten zij zien hoe het er zo'n 70

miljoen jaar geleden uitzag. Maar

ook het landschap van nu komt uit-

gebreid aan bod in moderne ten-

toonstellingen met diorama's, video-

presentaties en computers. Zee- en

zoetwateraquaria maken de exposi-

ties compleet.

Geopend: ma t/m vr 10.00-17.00

uur; za en zo 14.00 - 17.00 uur.

Gesloten op feestdagen en carna-

val.

Aanbieding: op vertoon van uw

donateurspas krijgt u een korting

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

voor volwassenen. Kinderen tot 1 1

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, bijzon-
dere bos- en heemtuin met o.a.

zeldzame soorten orchideeën,

rozentuin en fruithof. Kleurrijke en

geurige bijen- en vlindertuin. Uitge-
breide verkooptuin met o.a. botani-

sche clematissen, oude rozen en

speciale vaste planten. Tuinrestau-

rant 'De Uithof'. Giftshop met ver-

kooppunt van De Vlinderstichting.

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 maxi-

maal twee personen een korting
van f 1,50 op de entreeprijs van

f 7,-. Kinderen 4-12 jaar f 3,-

(geen korting).

De Keltenhof

Wijksesfraat 25, Bergharen (Cld),
fel. 0487-532176.

Een natuurlijke vaste-plantenkweke-

rij, gespecialiseerd in heemplanten.

Verkoop van diverse fuinartikelen en

natuurlijke vaste planten. Er zijn
verschillende voorbeeldtuinen inge-
richt.

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 bloemenkwekerij met bloem-

plukvelden en theetuin. U kunt uw

eigen boeket plukken en samenstel-

len van prachtige eenjarige bloe-

men. Dit persoonlijke 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 genieten van

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 genie-

ten van de rijke stinzeflora, bloe-

menborders, bloemenakker, kruiden-

border, geurende rozen, bloemen-

weides, de windharp en het oude

tuinprieel. Er is een wandelroute

door de tuin met speciale aandacht

voor vlinders.

Geopend: het hele jaar door; de

Theeschenken] vanaf 1 april. Toe-

gankelijk 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.

De Tuinen van Mien Ruys
Moerheimstraat78, Dedemsvaart,

tel. 0523-614774.

Vijfentwintigduizend vierkante meter

wandelterrein met 25 schitterend

aangelegde tuinen, waaronder een

verwilderingstuin, moerastuin, bloe-

menterras, stadstuin, watertuin en

kruidentuin. In al deze tuinen wordt

uitsluitend biologisch getuinierd.
Een bron van inspiratie voor de lief-

hebber van tuinieren en tuinarchitec-

tuur, of gewoon... een paar uur

heerlijk dwalen in alle rust en stilte.

Geniet nog even na van uw wande-

ling in het Theehuis. Bij de Tuinen

bevindt zich ook een plantenwinkel
met een uitgebreid assortiment plan-
ten. Omdat de Tuinen van Mien

Ruys dit jaar 75 jaar bestaan zijn

er veel extra activiteiten. Een evene-

mentenkalender wordt u op verzoek

toegezonden.

Geopend: Tuinen en Theehuis van 1

april t/m 31 oktober, ma t/m za

10-17 uur en zo 13-17 uur; Plan-

tenwinkel: ma t/m za 8.30-17 uur.

Aanbieding; op vertoon van dona-

teurspasje f 1,50 korting op de

entreeprijs van 10,- (maximaal
twee personen). Kinderen 4 t/m 14

jaar f 5,50 (geen korting).

Siertuin en vlinderkas
‘Berkenhof’
Langeweegje 10a, Kwadendamme

tel. 0113-649643

Berkenhof, een tuin met passie:
1 0.000 wandeltuinen en over-

dekte vlindertuin. Ook in 1999 wil-

len wij u weer gastvrij ontvangen in

onze vlinderkas, waarin 400 vlin-

ders van 50 verschillende soorten in

de prachtigste kleuren vliegen.
Nadat u hebt gewandeld in een

oase van rust, kunt u in onze koffie-

schenkerij nagenieten onder het

genot van een kopje koffie of een

keuze maken uit onze kleine kaart.

Tot ziens bij de Berkenhof!

Geopend: di t/m zo 10.00- 17.00

uur. Groepen ook andere tijden

mogeiijk na telefonische afspraak.

Aanbieding: donateurs van de Vlin-

derstichting krijgen op vertoon van

donateurspas gratis een kop koffie

met een Zeeuws vlegelkoekje.

De Vlinderstichting heeft

voor hoor donateurs afspra-
ken 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!
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Rectificaties

In het februarinummerzijn tot onze

spijt enkele fouten gemaakt in de

opmaak.

Bij het artikel 'Scholieren lopen
warm voor vlinders' zijn figuur 3 en

figuur 4 op bladzijde 25 en 26 ver-

wisseld. Figuur 3 is dus de versprei-

ding van de Gehakkelde aurelia en

figuur 4 die van het Oranjetipje.

Overigens liet de auteur, Peter Krij-

nen, ons weten dat hij inmiddels is

verhuisd en op twee scholen in

Oudenbosch en Steenbergen met

een vergelijkbaar project is gestart.

Bij het artikel 'Grote vuurvlinder nog

steeds in de knel' zijn de fotobij-
schriften weggevallen. Pagina 9,

foto linksboven: Een pas uitgekomen
Grote vuurvlinder op de hand van

Gerrit Padding, foto: Arnout-Jan Ros-

senaar; foto rechtsonder: Eitje van

de Grote vuurvlinder op Waterzu-

ring, foto: Melchior van Tweel. Pagi-

na 10: Het vrouwtje van de Grote

vuurvlinder, foto: René Krekels.

Overigens werd de betreffende

auteur en medewerker van De Vlin-

derstichting, Arnout-Jan Rossenaar,

wel erg geplaagd door het zetdui-

veltje. Ook bij de boekbespreking

van 'De Vegetatie van Nederland'

deel 4 is wat weggevallen: de

naam van de recensent. En dat was

dus Arnout-Jan Rossenaar.

Geslaagde Landelijke
Vlinderdag
Op 6 maart vond weer de Landelij-
ke Vlinderdag plaats. Vlinderherstel

was het thema waarover een aantal

dialezingen werd gehouden. Kars

Veling, hoofdauteur van het Herstel-

plan Dagvlinders dat net de dag
tevoren van de pers was gerold,

kreeg als eerste de gelegenheid het

plan toe te lichten. Daarna bleek uit

lezingen van enkele medewerkers

van De Vlinderstichting hoe De Vlin-

derstichting (en anderen: beheer-

ders en vrijwilligers leveren een

belangrijke bijdrage) bezig is met

Vlinderherstel. Ook een beheerder,

Jeroen Bredebeek van Staatsbosbe-

heer kwam aan het woord om te

vertellen op welke wijze hij en zijn

collega's zich bezighouden met het

herstel
van

de Grote vuurvlinder in

De Weerribben. Ook vlinderherstel

in Vlaanderen kwam ter sprake en

wel in de bijdrage van Dirk Moes

van de Vlaamse vlinderwerkgroep.
Na de middag kwamen ook nog

wat andere onderwerpen aan bod.

Dat het thema Vlinderherstel aan-

spreekt, bleek zowel uit de deelna-

me aan de dag (ruim boven de

300) als uit het feit, dat meer dan

een derde van de aanwezigen het

Herstelplan Dagvlinders aanschafte.

Later op de dag brachten twee

leden van IVN Veenendaal verslag
uit over het succesvolle scholenpro-

ject dat hun organisatie in Veenen-

daal heeft uitgevoerd. Kars Veling
bood deaanwezigen een overzicht

van de activiteiten die zij voor De

Vlinderstichting en daarmee natuur-

lijk voor de vlinders en libellen kun-

nen ondernemen. Jan van der

Made verhaalde over de resultaten

van de actie Nachtvlinders in 't Zon-

netje. Niet alleen de nachtvlinders

werden in 't zonnetje gezet maar

ook enkele mensen die zich al jaren
intensief met deze groep bezig-
houdt. Ida van Dam, Han Klein

Schiphorst, Wim Koopman en Joop
Schaffers ontvingen voor hun lang-

durige inspanningen een Gouden

Vlinder (zie ook blz. 23).

Homepage vernieuwd

We waren er al enige tijd mee

bezig, maar nu is-ie er: onze nieu-

we homepage. De opbouw en

opmaak zijn drastisch gewijzigd en

daardoor is de site veel overzichte-

lijker en informatiever geworden.
Verder zal de actualiteit worden ver-

beterd: een maandelijkse update

ligt in de bedoeling. Bekijk het zelf!

Adres:

http://www.bos.nl/vlinderstichting


