
In ‘t kort

Fladderaars en ritselaars

Varen tussen de rietvelden

met ‘gouden‘ boswachter
Elders in dit blad kunt u lezen

dat boswachter Jacob Bijlsma

op 4 maart de gouden vlinder

ontving wegens zijn inzet voor

de vlinders. Wilt u de gelauwer-
de in levende lijve ontmoeten,

ga dan mee met een van zijn
excursies. In een authentieke

praam vaart hij met u door de

fraaie natuur rond Broekster-

woude, waarbij u talrijke rietvel-

den, moerasbosjes en bloemrij-
ke graslanden passeert. Bos-

wachter Bijlsma vertelt over de

grote verscheidenheid aan

platen, dieren en vogels in het

natuurgebied. Data: 13, 17 en

27 mei, 16, 17, 21, 24 en 30

juni. Meer informatie bij de

boswachter, tel. 0511-424672

of 06-53767072.

Nationale Natuur- en

MileumanifestatieVroege
Vogels

Zondag 28 mei viert het beken-

de Vara natuurprogramma

Vroege Vogels zijn jubileum met

een groots opgezette natuur- en

milieumanifestatie. De manifes-

tatie staat in het teken van

natuur en kunst. Tevens wordt

aandacht gegeven aan alles

wat zich afspeelt op het gebied
van duurzame ontwikkeling,
milieu en natuur. Grensverleg-

gende en vernieuwende initia-

tieven staan daarbij in het mid-

delpunt. De manifestatie speelt
zich af op het terrein rond kas-

teel Groeneveld in Baarn en is

gratis toegankelijk.

25 jaar Heimanshof

Nog een jubileum. Natuurtuin

De Heimanshof bestaat 25 jaar

en organiseert in dat kader op

3 en 4 juni van 14.00 tot 1 7.00

uur een Natuur- en milieumarkt

waar allerlei natuurverenigin-

gen zich presenteren. U vindt

De Heimanshof aan de Wieger
Bruinlaante Hoofddorp.

Domies Toen wordt Botani-

sche Tuin Groningen
Domies Toen, één van de tuinen

die donateurs van De Vlinder-

stichting korting verstrekken op

de entreeprijs, is in de zomer

van 1999 getoetst op de kwali-

teit van de plantencollectie, het

beheer en de educatieve uitstra-

ling. De keuring viel positief uit:

Domies Toen is als botanische

tuin erkend en toegelaten tot de

Nederlandse Vereniging van

Botanische Tuinen. Op 14 april
heeft de commissaris van de

koningin in Groningen, de heer

J.G.M. Alders de nieuwe naam

en het nieuw logo onthuld.

Vlinderen met oog voor de

omgeving

Excursieboerderij Farm Lator

organiseert actieve natuur/cul-

tuurvakanties in Hongarije. Zo

vindt er van 8 tot 16 juli een

speciale vlinderreis plaats, in

Vlinders van februari 2000 kon

u uitgebreid lezen over de Hon-

gaarse vlinderpracht. De gast-
heer van Farm Lator is een

Nederlandse ecoloog met een

brede kennis van vlinders,

vogels en planten. Een van de

doelstellingen van Farm Lator

is, dat de lokale bevolking niet

met lege handen achterblijft

wanneer de toerist is vertrok-

ken. Zo worden paddenstoelen-
excursies mede geleid door

dorpsbewoners. Deze hebben

nog altijd een omvangrijke ken-

nis over eetbare en giftige soor-

ten. Meer informatie: tel. 0186-

693939.

Hallo, met Madelief!

Geluiden maken en luisteren,

stinken en lekker ruiken, kijken,

genieten en schrikken, het afba-

kenen van een territorium door

zang, het versieren van een

vrouwtje door te imponeren met

mooie kleuren, het hoofd bie-

den aan vijanden door camou-

flage: het komt allemaal aan

bod in Hallo, met Madelief!

Deze tentoonstelling die

op een simpele en creatieve

wijze laat zien op welke manie-

ren dieren en planten met hun

soortgenoten en met elkaar

communiceren, is tot en met 4

juni 2000 te zien in het Natuur-

museum Nijmegen, Gerard

Noodtstraat 121, Nijmegen, tel.

024-3297070. Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van

10.00 tot 1 7.00 uur en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur.

Op de woensdagmiddagen 16

mei en 21 juni is er een Staats-

bosbeheerexcursie in het Bar-

gerveen. De boswachter vertelt

onderweg allerlei leuke wetens-

waardigheden over de reptie-
len, vogels, vlinders en libellen

die hier in grote getale voorko-

men. Informatie: boswachter

Jans de Vries, tel. 0591-

313572 of 06-53261643.
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Zomerkampen
Van 24 tot en met 28 juli is er

op Het Woldhuis weer een

zomerkamp voor kinderen van

8 t/m 13 jaar. Vind je het leuk

de natuur te onderzoeken en

nog een boel andere activiteiten

te ondernemen? Meld je bij:

Stichting Veldwerk Nederland,

Het Woldhuis 11, 7325 WN

Apeldoorn, tel. 055-3667199,

e-mail: st.veldwerk,neder-

land@wxs.nl, dan ontvang je
meer informatie.

De /VN-kampen hebben dit jaar
thema's als Natuur is kicken

jaar). ledereen tussen de 12 en

30 jaar kan deelnemen. Meer

informatie? IVN, Postbus

20123, 1000 HC Amsterdam,
tel. 020-6228115.

Ook de NJN organiseert zit jaar

weer elf actieve natuurkampen
tussen 8 juli en 25 augustus..
Anderhalve week genieten en

leren van de natuur, actief zijn
en

veel nieuwe mensen leren

kennen. Wil je meer informatie,

schrijf naar NJN kampadminis-
tratie, Kobus Boeke, Bijltjespad
18 (kamer 12), 1018 KH

Amsterdam of neem contact op

met het landelijk secretariaat,
tel. (035) 6559848 of e-mail

info@njn.nl. Wil je er al eerder

op uittrekken? Vraag dan de

lentefoldervan NJN aan.

Activiteiten KNNV

De KNNV organiseert in haar

56 afdelingen allerlei activitei-

ten die betrekking hebben op

planten en dieren in uw tuin.
.

Enkele voorbeelden:

• Op 25 mei start er een cursus

libellen in de afdeling Epe-
Heerde. Info: 038-4479616,
e-mail: evandis@planet

• In de stad Utrecht worden

Ontdekkingstochten georga-

niseerd, waarbij de deelne-

mers worden gewezen op de

natuur op volkstuincom-

plexen.

Landelijk organiseert de KNNV

dit jaar het project vliegen-
zwam. Staan er vliegenzwam-
men in uw tuin? Geef uw waar-

neming door! ledereen in

Nederland kan hier aan mee-

doen. Vraag een waarnemings-
kaart aan bij 030-2314797.

Meer informatie op de websites

van de KNNV-atdelingen via

http://www.knnv.nl.

Dagvlinders in Provinciaal

Domein Het Leen (B)

Op 6 augustus is in het audito-

rium van Het Leen in Eeklo (B)
de video Dansende Juwelen te

zien. Hopelijk zijn de vlinders

vervolgens die dag ook in

levende lijve waar te nemen in

het bos. Onder begeleiding van

een natuurgids krijgt de bezoe-

ker al snel 1 5 soorten zien

waarbij men uitleg krijgt over

de waargenomen vlinders, rup-

sen, poppen of eitjes. Informa-

tie: Het Leen, Erwin Goethals,
tel. (0032) 93767471.

Wilde Planten Weekend

In Bezoekerscentrum De Water-

molen vindt op zaterdag 13

mei (van 12.30 tot 16.30 uur)

en zondag 14 mei (van 12.30

tot 1 7.00 uur) de jaarlijkse
markt plaats over tuinieren met

inheemse planten. Speciaal
thema dit jaar is de moestuin.

Naast excursies, lezingen en

demonstraties is er een uitge-
breide plantenmarkt waar ook

veel informatieover de planten
te krijgen is. Adres: Zijpendaal-

seweg 24a, Arnhem, tel. 026-

4450660.

Vlinders, het hele jaar door

rondom je huis.

Helemaal vlindergek? Dan zijn
de buitenvlinders van de firma

Dutch Butterfly Man misschien

iets voor u. Ze zijn er in forma-

ten tussen de 10 en 40 centi-

meter. Er zijn diverse soorten te

verkrijgen, bijvoorbeeld de klei-

ne vos, koninginnepage, ata-

lanta of rouwmantel. De deco-

ratieve vlinders zijn gemaakt
met oog voor detail van zeer

duurzaam, kleurecht materiaal.

De afdeling verkoopadministra-
tie van De Vlinderstichting ver-

telt u er graag meer over!
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