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Landelijke vlinderdag: 4 maart 2000

Schaatsenrijders en bourgondiërs, Kars Veling
Zowel in Friesland als in Limburg zijn vrjiwilligers in samenwerking
met De Vlinderstichting bezig met het samenstellen van een regionale
atlas. Ook een nieuwe landelijke atlas staat op stapel.

Het belang van vrijwilligers in het inventarisatie- en monitoringwerk

in Vlaanderen, Eckhart Kuijken
Eckhart Kuijken is algemeen directeur van het Instituut voor Natuurbe-

houd te Brussel.

Buiten gewoon onderwijs voor vlinderaars. Geert de Vries

Hoe kunnen vrijwilligers een deel van hun expertise inzetten in de

educatie? Met praktische tips voor de ondersteuning van onderwijs-

projecten.

Moniforing: mensenwerk, Chris van Swaay
De Vlinderstichting houdtal tien jaar nauwgezet in de gaten hoe het

gaat met de vlinders in ons land. Bij deze monitoring zijn ruim 1000

vrijwilligers betrokken

Het water int, Robert Ketelaar

Bij het libellenonderzoekkun je de voeten niet droog houden...

Vlinder 2000, Joop Verburg
Al vier jaar is de werkgroep Zuidwolde bezig met het project Vlinder

2000. In 2000 wordt dit project afgerond. Een overzicht van het ver-

loop van deze actie.

Vlaamse vlinders in beeld, Hugo van Besauw/Roger Laps
Een diaserie over Vlaamse vlinders en hun biotopen van de fotogra-
fen die met hun schitterende foto's een waardevolle bijdrage hebben

geleverd aan het boek Dagvlinders in Vlaanderen.

De kommavlinder in de duinen, Klaas Kaag
Klaas Kaag is lid van de vlinderwerkgroep Den Helder, die in de dui-

nen de kommavlinder ontdekte. De werkgroep volgt deze vlinder op

de voet.

Tenslotte vindt nog de uitreiking van De Gouden Vlinder plaats. Deze

onderscheiding wordt dit jaar uitgereikt aan twee personen en een

werkgroep die zich bijzonder hebben ingezet voor de vlinders in

Nederland.

De kosten voor donateurs en hun introducés bedragen per persoon:

met lunch f 30,- en zonder lunch f 15,-

U kunt zich aanmelden door het overmaken van het ver-

schuldigde bedrag op ons rekeningnummer 21.24.88.074

bij de Triodosbank onder vermelding van Landelijke

Vlinderdag en het aantal personen met/zonder lunch.

Onder het motto: Vrijwilligers: onbetaalbaar wordt op 4 maart 2000 in

De Reehorst te Ede de jaarlijkse Landelijke Dag van De Vlinderstichting

gehouden. De Vlinderstichting zou haar werk niet kunnen uitvoeren zon-

der de hulp van vrijwilligers. Er zijn meer dan 1500 natuurliefhebbers

die op een of andere manier een bijdrage leveren aan het vlinder- en

libellenwerk in Nederland, als individu of in een van de 42 werkgroe-

pen.
De volgende lezingen staan op het programma;
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