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In ‘t kort

Butterfly World

Brabantse blauwtjes
De provincie Noord-Brabant heeft

de folder 'Blauwtjes en andere vlin-

ders' uitgebracht. De folder is met

name bedoeld om het pimpernel-
blauwtje en het donker pimpernel-
blauwtje te kunnen herkennen, maar

ook andere vlinders die in Brabant-

se bermen en oevers te zien zijn,
staan erin. Verder geeft de fraai uit-

gevoerde folder tips voor vlinder-

vriendelijk bermbeheer.

De folder is - zolang de voorraad

strekt - verkrijgbaar bij De Vlinder-

stichting tegen betaling van f 2,50

verzendkosten. Gebruik voor uw

bestelling de winkelbestelbon in dit

blad.

Vroege vogels
In heel Nederland vinden op

12

december speciaal voor VARA-leden

de Vroege Vogelswandelingen
plaats. In elke provincie gaan vogel-
minnende leden op pad, zodat die

dag meer dan duizend wandelaars

actief zijn. 'Overwinteren' vormt het

thema van de wandelingen, met

speciale aandacht voor de wijze

waarop vogels de winter door

komen. Ervaren gidsen van het IVN

en Vogelbescherming leiden de

wandelingen. Naast de 'traditione-

le' excursies die te voet worden

afgelegd, zijn er ook fietstochten en

enkele auto-excursies georgani-

seerd, zodat ook de minder valide

leden kunnen 'vogelen'. VARA-leden

kunnen zich telefonisch opgeven via

0900-0123 (22 ct
per minuut).

Gevleugelde kunst

Twintig kunstenaars lieten zich ter

gelegenheid van het honderdjarig
bestaan van Vogelbescherming
Nederland inspireren door het

vogelrijke wetland de Ussel. De kun-

stenaars zijn fotografen, grafici,

beeldhouwers, schilders, tekenaars

en een muzikant. Het resultaat is de

zeer diverse expositie: 'Wilde Zwa-

nenrivier de Ussel in gevleugelde
kunst 1 . Te zien in het Museum voor

Natuur- en Wildbeheer, Fonteinallee

Per fax werden wij op de hoogte
gesteld van het bestaan van Butter-

fly World in Florida. Hier leven dui-

zenden vlinders van de hele wereld.

Butterfly World heeft daarnaast een

gigantisch laboratoriumwaar vlin-

ders gekweekt worden. Als u toch

in de buurt komt: het adres is Butter-

fly World, Tradewinds Park, 3600

West Sample Road, Coconut Creek,

Florida USA.
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2 in Doorwerth van 21 november

t/m 15 februari, dinsdag t/m zon-

dag 13.00- 17.00 uur.

Werken aan de natuur

Op 13 en 14 november staat voor

de NJN in hef teken van natuurbe-

heer. Door het hele land gaan jon-

geren in natuurgebieden aan het

hakken, maaien, baggeren of

zagen. Samen met de plaatselijke
en landelijke natuur(beschermings)-

organisaties helpen ze de natuur

een handje. Lijkt hef je wat om een

dag flink bezig te zijn en zo te wer-

ken aan de natuur? Ga dan meel

Bel of e-mail naar Reinder Nijland

(050-5251072) of

R.Nijland@bioedu.rug.nl). Hij kan

je precies vertellen in welke plaat-
sen je moet zijn voor een dag actief

natuurbeheer.

Oproep
Wie spaart er vlinders (kaarten en

voorwerpen
met afbeeldingen van

vlinders) en wil ervaringen uitwisse-

len en eventueel ruilen? Neem dan

contact
op

met Etty de Boer, Ade-

laarsweg 10, 9494 CW Assen, tel.

0592-317011.

Dromen die uitkomen

Van 16 november tot 9 december

organiseert de Nationale Commis-

sie voor internationale samenwer-

king en Duurzame Ontwikkeling

(NCDO), de expositie 'Dromen die

uitkomen -
'n kijkje in een duurzame

wereld'. Met deze expositie laat de

NCDO zien, wat er allemaal

gebeurt aan duurzame ontwikke-

ling. De expositie is - van 10 tot 17

uur - te zien van 16 t/m 19 novem-

ber, in de Oude kerk in Amsterdam,

van 23 t/m 26 november in de St.

Stevenskerk in Nijmegen, van 30

november t/m 3 december in de

Laurenskerk in Rotterdam en van 6

t/m 9 december in de Der Aa-kerk

in Groningen.

Duurzame natuurreizen

Eco Tourist Services organiseert rei-

zen naar afgelegen en ongerepte

natuurgebieden in o.a. Polen, Wit-

Rusland, Georgië, Hongarije, Roe-

menië
,

Turkije en India. Er wordt

naar gestreefd een concrete bijdra-

ge te leveren aan de natuurbescher-

ming ter plaatse en de (arme) lokale

bevolkng extra inkomsten te geven

door accommodaties, maaltijden,

vervoer en plaatselijke gidsen zo

lokaal mogelijk 'in te kopen'. Infor-

matie of brochure: Eco Tourist Servi-

ces, Reeweg 1, 8381 GA Vledder,

tel. 0521-383519.


