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De Vlinderstichting

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 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

Schuineslootweg 13, Schuinesloot,

tel. 0523-681734.

Tuinen met een verrassende beplan-
ting. Hier ziet u de bloemen en

insecten 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 septem-

ber. Di t/m 20 10.00- 17.00; ma

gesloten.

Aanbieding: op vertoon van uw

donateurspas krijgt u voor maxi-

maal twee personen f 1,50 korting

op de entreeprijs van f 12,50. Kin-

deren van 4-12 jaar betalen f 5,-

(geen korting); jongerekinderen

gratis.

Informatietuinen

Appeltern
Wolstraat 2a, Appeltern,
tel. 0487-541732,
www.informalietuinen.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 10.00 tot 1 8.00 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,

lel. 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 talloze andere dieren

laten zij zien hoe het er zo'n 70

miljoen jaar geleden uitzag. Maar

ook het landschep 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 11

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

De Kruidhof

Schoolstraat29b, 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

Wijksestraat 25, Bergboren [Old),
tel. 0487-532176.

Een natuurlijke vaste-plantenkweke-

rij, gespecialiseerd in heemplanten.

Verkoop van diverse tuinartikelen 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,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

Theeschenkerij 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
Moerheimslraat78, 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-

hebbervan 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-

mentenkalenderwordt 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 f 10,- (maximaal

twee personen). Kinderen 4 t/m 14

jaar f 5,50 (geen korting).

Siertuin en vlinderkas

‘Berkenhof’

Langeweegje 10a, Kwadendamme

tel. Oil3-649643.

Berkenhof, een tuin met passie:
10.000 m2 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

mogelijk na telefonischeafspraak.

Aanbieding: donateurs van de Vlin-

derstichting krijgen op vertoon van

donateurspas gratis een kop koffie

met een Zeeuws vlegelkoekje.

De Vlinderstichting heeft

voor haar 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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WERKGROEPEN

Friesland

Gerard Bergsma
Bosweer 29

8426 GS Appelscha
gjbergsma@compuserve.com

Groningen (“Stad en omme-

laand”)
Mw. S. Bontsema

De Akkers 59

9649 JB Muntendam

Drenthe

Jelle de Vries

Zuideresweg 10,
9441 TZ Orvelte

Ommen/Hardenberg
Egbert Pullen

Rembrandtstraat82,
7771 XS Hardenberg

Achterhoek

Silvia Reinderink

Kempersdijk 39,

7161 XE Neede

N.O. Veluwe

Els Koopmans-Grommé
Bongerdpleinl
8162 AWEpe

N.W. Veluwe

Harm Werners

Parklaan 2

3881 CT Putten

duifhuizen@hotmail.com

Ronde Venen

Dick en MathildeGroenendijk
Midrethstraat 23,
3641 CB Mijdrecht

groenendijk@bio.uva.nl

Alphen aan den Rijn

Dinky van Berkel

Kromme Aarweg 3a

2403 NB Alphen a.d. Rijn

Zuid-Kennemerland

Tineke Schadenberg

Zeeweg 26

2051 EC Overveen

eggen@bart.nl

Noord-Kennemerland

Els Swart

Bakkersweg 20

1852 EE Heiloo

Culemborg
Annette van Berkel

Akkerwinde 9

4102 JJ Culemborg
veling@icns.nl

Woerden

Mieke de Haan

Van Teylingenweg 148

3471 GH Kamerik

GIFTEN

Regelmatig steunen donateursof

bedrijven ons met een gift, bijvoor-
beeld bij een bijzondere gelegen-
heid.

Het afgelopen half jaar ontving De

Vlinderstichting de volgende grotere

giften:

N.N. te R. f 25.000

H L. van A. te G. f 500

A.H. L. te G, f 500

D. te A. f 500

E. M.-K. te S. f 250

Van MelleCorporale Centre steunt

ons werk jaarlijks met een geldelijke

bijdrage. Dit jaar was dat

f 5.000.

De actie 'overlevingskaarten', waar-

voor bij het meinummer een accept-

girokaart was gevoegd, heeft tot nu

toe ruim f 17.000 opgeleverd.

Alle gulle gevers hartelijk dank!

De Vlinderstichting
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Voorne-Putten

Jolanda ten Thije

Koperslager 72

3225 GB Hellevoetsluis

F.Roozen@sy ntegra.nl

Hoeksche waard

Henk Bunjes
Spuidijk 11

3262 LH Oud-Beijerland
bunjes@mbib.fgg.eur.nl

Zeeland

Anton Baayens
Grote Abeele 40

4388 VW Oost Souburg
ehschool@westbrabant.net

Eindhoven

Jan Bontebal

Genneperweg 145

5644 RS Eindhoven

Maas en Niers

Ger Beumeler

Pr. Beatrixsstraat 24

6591 EX Gennep

Zeeuws-Vlaanderen (Oost)

Joop de Bakker

Pastoor Willemsstraat 5

4586 AJ Lamswaarde

Vlinderstudiegroep Limburg
Jo Queis

Spaanse singel 2,
6191 GK Beek

Kop van Overijssel
Gerrit Padding
Troelstrastraat 25

8331 AS Steenwijk
E-mail:

gerritpadding@hotmail.com

Bijloop en Turfvaart

Marga van Hossel

Zundertseweg 66

4715 CK Rucphen

Zoetermeer

Ben Prins

Beatrixlaan 81

2751 XX Moerkapelle

Vlinderwerkgroep Barneveld

Anko de Graaff

Vliegersveldenlaan 30

3771 XG Barneveld

a.m.degraaff@ato.dlo.nl

Wijk bij Duurstede

Mary van Slooten

Kruisbessengaard 32

3962 JK Wijk bij Duurstede

De Windbreker

Rineke Gronert

Plein 1945 nr. 9

1755 NH Petten


