
De Vlinderwinkel

Gelukkig hebben wij andere

mogelijkheden gevonden om u als

donateur van nieuwe vlinderboe-

ken en dergelijke te voorzien.

In 'Vlinders' zult ook in de toe-

komst diverse interessante boeken

en andere artikelen tegenkomen.
Na 1 april kunt u de meeste boe-

ken bestellen bij De Vlinderstich-

ting p/a de Stichting Uitgeverij

KNNV, de uitgeverij van onze

boeken. De verzending en de fac-

turering wordt dan door de KNNV

verzorgd. U houdt uiteraard uw

donateurskorting. Daarnaast zijn

wij voor de verkoop van andere

artikelen als wenskaarten in

gesprek met Thomassen Trading
B.V. U leest hierover in het febru-

arinummer meer. De Vlinderstich-

ting zelf zal doorgaan met de ver-

koop van vlinderkijkers, lespakket-
ten en buitenvlinders.

In de afgelopen jaren zijn er

regelmatig veranderingen geweest

in de verkoop van onze vlinder-

artikelen. U heeft gemerkt dat het

sortiment steeds kleiner werd en

dat sinds anderhalf jaar de meeste

bestellingen vanuit het Groen

Verzendhuis in Zeist werden

verstuurd. Vanaf september |l. zijn

wij bovendien met de verkoop via

onze wederverkopers gestopt en

na 1 april 2001 zal De Vlinder-

stichting vrijwel geheel haar direc-

te verkoopactiviteiten beëindigen.
De reden voor deze afbouw ligt
voor de hand, namelijk dat onze

verkoop de laatste jaren meer

kostte dan hij opbracht. Van begin
af aan hebben wij onze verkoop

gezien als belangrijke promotie
voor onze stichting, op voorwaar-

de dat er geen geld op moest

worden toegelegd.
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Aanbiedingen

Zoals u elders in dit blad kunt

lezen ,gaan wij stoppen met onze

vlinderwinkel. Daarom is een

aantal artikelen - zolang de voor-

raad strekt - nu extra voordelig

verkrijgbaar. Misschien zit er ook

voor u iets bij. En denk eens aan

een sinterklaas- of kerstge-
schenk...

Nederlandse pijlstaartvlinders
De biogeografie en levenswijze van

de pijlstaartvlinders door Jan C.

Meerman.

Besfelnr. 0030.

Nu van f 6,50 voor f 2,50.

Vlinder Vliegtijd Kalender

Week- en maandoverzichten van de

vliegtijden van alle in het Benelux-

gebied voorkomende dagvlinders.
Bestelnr. 0821. Prijs incl. verzend-

kosten.

Nu van f 6,00 voor f2,50.

Ansichtkaarten

Vier verschillende ansichtkaarten

met foto's van Nederlandse dagvlin-
ders.

Bestelnr. 0203.

Nu van f2,50 voor f 1,50.

Wenskaarten zwart-wit

Vijf verschillende dubbele kaarten

met pentekeningen van verschillen-

de vlinders. Met bijpassende enve-

lop. Bestelnr. 0201. Prijs
Nu van f7,50 voor f 3,50.

Fotokaarten

Zes verschillende fotokaarten van

Nederlandse dagvlinders, dubbele

kaarten met envelop.
Bestelnr. 0200.

Nu van I 8,50 voor f 6,-.

Vlinderbloemenmengsel
Voor De Vlinderstichting samenge-

steld uit 10 verschillende soorten.

Bestelnr. 0501.

Nu van f 2,95 voor f 2,-.

Vlinders in het Nederlandse

landschap
Bestelnr. 0810.

Actieplan Grote vuurvlinder

Bestelnr. 0034.

Deze beide rapporten zijn nu gratis

verkrijgbaar. U betaalt alleen f 7,50
als bijdrage in de handling- en ver-

zendkosten.

Vlinders kijken
Prijs per deeltje nu f2,50,-.

...
in het bos

Bestelnr. 0012.

... in graslanden
Bestelnr. 0013

...
in de duinen

Bestelnr. 0014.

... in stad en dorp
Bestelnr. 0015.

...
heide en venen

Bestelnr. 0016

Vlinderboeken

Uw tuin vol vlinders

Informatie over vlinders, vlinderplan-
ten en tuinontwerpen. 60 pag.

Bestelnr. 0009. Prijs f 21,50. Voor

donateurs f 19,90.

Dagactieve nachtvlinders

Voor dit boekje is een keus gemaakt
uit 176 soorten nachtvlinders die

overdag actief zijn en gemakkelijk

waargenomen kunnen worden. 79

pag. Met foto's van de vlinders en

illustraties in kleur van de rupsen.

Een uitgave i.s.m. de KNNV.

Bestelnr. 0021. Prijs f 29,50. Voor

donateurs f 25,00.

Nachtvlinders in beeld

De 30 dagactieve nachtvlinders die

in dit boekje beschreven worden

zijn voorzien van schitterende aqua-

rellen van Annemarie van Lierop. In

handig meeneemformaat. 32 pag.

Bestelnr. 0022. Prijs f 7,95. Voor

donateurs f 6,95.

Basisrapport voorstel Rode

Lijst dagvlinders

Toekenning van de vlindersoorten

aan de Rode Lijst met per soort

informatie over de ecologie en de

achteruitgang.
Bestelnr. 0812. Prijs f 20,-. Voor

donateurs f 15,-.

Dagvlinders

Boekje over de biologie van de vlin-

ders en hun biotopen. Tweekleuren-

druk, 31 pag.

Bestelnr. 0003. Prijs f 8,50. Voor

donateurs f 7,50.

Veldgids libellen

Tweede druk met Rode Lijst van

Nederland en Vlaanderen.

In deze gids worden alle Noord- en

Midden-Europese libellensoorten

beschreven. De beschrijvingen van

de 96 soorten worden aangevuld
met duidelijke zwart-wittekeningen
en prachtige kleurenfoto's.

Bestelnr. 0033. Prijs f52,50. Voor

donateurs f 47,50.

Veldgids dagvlinders
Geschreven door Irma Wynhoff e.a.

Hierin worden alle (circa 150) dag-
vlindersoorten van het Europese

laagland beschreven. Bijzonder is,

dat deze rijk geïllustreerde gids ook

een aantal afbeeldingen bevat van

in het veld herkenbare rupsen.
Met

duidelijke vliegtijdtabellen en recen-

te verspreidingsgegevens.
Bestelnr. 0023. Prijs f 52,50. Voor

donateurs f 47,95.

De Nieuwe vlindergids
Nederlandse bewerking van Collins

Field Guide, geschreven door

Tolman en Lewington. Bevat alle

dagvlinders van Europa (ca. 450

soorten).
Bestelnr. 0024. Prijs f 69,50. Voor

donateurs f 59,95,

Herstelplan Dagvlinders
Hierin worden maatregelen voorge-

steld om de leefomstandigheden en

daarmee de overlevingskansen van

kwetsbare en bedreigde vlinder-

soorten te verbeteren. De medewer-

king van overheden en terreinbehe-

rende instanties is daarbij onont-

beerlijk.
Bestelnr. 0035. Prijs f 25,00. Voor

donateurs f 15,00.

Nu kan het nog! Herstelplan

dagvlinders
Brochure waarin wordt uitgelegd
waarom De Vlinderstichting het Her-

stelplan dagvlinders heeft uitge-
bracht. 8

pag.

Bestelnr. 0025. Prijs f 2,50. incl.

verzendkosten.

Dagvlinders in Vlaanderen

Naast een uitputtende samenvatting
van de kennis over dagvlinderecolo-

gie, komt alle informatie over ecolo-

gie, verspreiding en behoud aan

bod. En dat alles geïllustreerd met

veel foto's van vooral Hugo Van

Besauw en Roger Laps. Tot slot wor-

den allerlei mogelijkheden om dag-
vlinders te beschermen, te behou-

den en eventueel terug te krijgen

besproken.
Bestelnr. 0036. Prijs f 68,30. Voor

donateurs f 57,50.

Folder blauwtjes en andere

vlinders

Folder om pimpernelblauwtjes te

kunnen herkennen, maar ook ande-

re vlinders die in Brabantse bermen

en oevers te zien zijn, staan erin.

Bestelnr. 0026. Prijs f 2,50 incl.

verzendkosten.

Tentoonstellingen

Te huur bij De Vlinderstichting:
• Herstel dagvlinders, onze nieuw-

ste tentoonstelling, goot in op

achtergronden van de achteruit-

gang van de dagvlinders en de

mogelijkheden die er zijn voor

herstel. Aan de hand van een

viertal voorbeelden wordt infor-

matie gegeven over het leven van

vlinders en de eisen die ze aan

hun omgeving stellen.

Huurprijs: f 750,- per
vier weken

• Vlinders in de duinen is een fraai

vormgegeven tentoonstelling over

het Nederlandse duingebied en

de vlinders die daar voorkomen.

Met informatie over de biologie
van vlinders, ecologische aspec-

ten, leefgebieden, de achteruit-

gang van vlinders en de mogelijk-
heden voor behoud, herstel en

ontwikkeling.

Huurprijs: f 500,- per vier weken.

• Bescherm dagvlinders gaat over

het leven van vlinders, de bedrei-

gingen waaraan de leefgebieden
van vlinders blootstaan, en de

maatregelen die zowel in het lan-

delijk gebied als in de stedelijke

omgeving nodig zijn om vlinders

te beschermen.

Huurprijs; f 500,- per vier weken.

• Vlinders in het veenweidegebied
behandelt vlindersoorten die ken-

merkend zijn voor het veenweide-

gebied.

Huurprijs: f 150,- per vier weken.

• Minder maaien, meer dieren

informeert over de achtergronden
van gefaseerd maaibeheer. De

tentoonstelling geeft informatie

over wat er gebeurt met het die-

renleven als er wordt gemaaid en

hoe deze negatieve effecten kun-

nen worden voorkomen.

Huurprijs: f 100,- per vier weken.

• Dagactieve nachtvlinders geeft
informatie over en afbeeldingen
van acht dagactieve nachtvlinder-

soorten.

Huurprijs: f 50,- per vier weken.

• Tuinieren met planten en dieren

stimuleert mensen om hun tuin op

een natuurvriendelijke manier in

te richten en te onderhouden. De

tentoonstelling wordt beheerd

door De Vlinderstichting namens

het platform Tuinieren met planten
en dieren.

Huurprijs: f 250,- per vier weken.

Meer informatie? Bel De Vlinder-

stichting, tel. 0317-467346,

e-mail info@vlinderstichting.nl
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Verrekijkers

Bij het kijken naar vlinders is het

reuze handig om een verrekijkertje

bij de hand te hebben. Van een

afstandje kunt u zo, voordat de vlin-

der wegvliegt, bepalen welke soort

het is. Ook voor mensen die libellen

op naam willen brengen is een kij-
ker onmisbaar. Libellenzijn veel

moeilijker te benaderen dan vlinders

en zitten bovendien vaak op lastig
bereikbare plaatsen. We hebben

een aantalkijkers getest op hun

geschiktheid als vlinder- of libellenkij-
ker. Door prijsafspraken kunnen we

deze kijkers met een flinke korting
aan donateurs van De Vlinderstich-

ting aanbieden. De vermelde mini-

male afstand waarop scherp gesteld
kan worden, kan per persoon ver-

schillen. Met name bij oudere perso-

nen is deze afstand vaak groter.

IPrijswijzigingen door de leverancier

voorbehouden).

Bushnell 7x21 Falcon

Een goedkoop kijkertje met een heel

redelijke beeld- en gebruikskwoliteit.
Instelofstand 2,00 m.

Gewicht 133 gram

Bestelnr. 0494. Adviesprijs f 236,-.

Donateursprijs f 201,-.

Jenoptik, 8x16 Ultra Com-

pact Binoculars UC Field 6.5.

Een supercompact en helder vlinder-

kijkertje. Kan tot op 1,5 meter

scherp gesteld worden! Door het

compacte formaat vooral geschikt
voor mensen met kleine handen.

Niet geschikt voor brildragers.
Gewicht 178

gram.

Bestelnr. 0493. Adviesprijs f 262,-.

Donateursprijs f 223,-.

Bushnell 8 x 25 Powerview

Een zeer degelijke compacte kijker
met een mooi helder beeld. Uitste-

kende prijs-kwaliteitverhouding.
Gewicht 196

gram.

Bestelnr, 0495. Adviesprijs f 333,-.

Donateursprijs f 283,-.

Bausch & Lomb 8 X 24 Legacy
Een zeer goed, helder en contrastrijk
beeld. De goede kwaliteit en het

gebruikscomfort zijn in de prijs terug

te vinden.

Gewicht 235 gram.

Bestelnr. 0497. Adviesprijs 614,-.

Donateursprijs f 523,-.

Bausch & Lomb 7 x 26

Custom

Duidelijk de beste vlinderkijker, die

op alle beoordeeldepunten goed
scoort, dat

mag
ook

voor
deze prijs.

Kan tot op ca. 2,4 meter worden

scherpgesteld. Gewicht 320 gram.

Besteinr. 0498.

Adviesprijs f 1.373,-

Donateursprijs f 1.167,-.

Diversen

Twee wandplaten
De eerste plaat toont aan de hand

van het icarusblauwtje de bouw

van de vlinder, de andere de

levenscyclus van de koninginne-

page. Getekend door Annemarie

van Lierop. 42x59 cm.

Bestelnr. 0210, Prijs 5,- per
set

Buitenvlinders

Decoratieve buitenvlinders, besten-

dig tegen weer en wind. Prijs vanaf

f 1 15,-. Informatie en bestellijst kunt

u aanvragen bij De Vlinderstichting.

LEZINGEN

De komende tijd worden de volgen-
de lezingen verzorgd door mede-

werkers van De Vlinderstichting;
• 8/11, 20.00 uur: Vlinders en

hun omgeving, Kars Veling
Kerkcentrum "De Hoeksteen"

De Poort 19

8255 AA Swifterbant

• 8/11, 19.30 uur: Uw tuin vol

vlinders, Kars Veling

Stadskinderboerderij Essensteijn
Essepad 8/Ultramarijnhof 8

Voorburg
• 14/11, 20.45 uur: Vlinders en

hun omgeving, Dick Groenendijk
De Hanzestad

Usseldijk 12

8261 LK Kampen
• 14/11, 20.00 uur: Vlinders in

en om Maassluis, Robert Ketelaar

Vrienden NME Maassluis

Havenstraat 2-D

3143 BL Maassluis

• 22/11, 20.00 uur: Uw tuin vol

vlinders, Kars Veling

Stadskinderboerderij Essensteijn

Essepad 8/Ultramarijn 8

Voorburg
• 27/11, 20.00 uur: Vlinders en

hun omgeving, Jan van der

Made

Hotel 't Lansink

C.T.Storkstraat 18

7553 AR Hengelo

Educatie

Lespakketten:

Vlinders en hun omgeving
Aan de hand van werkbladen

wordt de ecologie van de vlinder

behandeld.

Bestelnr. 0303. Prijs f 40,-.

Vlinders in de duinen

Dag- en nachtvlinders in de

Nederlandse kuststreek. Werkbla-

den met opdrachten voor binnen

en buiten.

Bestelnr. 0308. Prijs f 25,--

Vlinders voor kleuters

Met tekeningen, liedjes, dansjes,

verhalen, puzzels en bouwplaten
over vlinders.

Bestelnr. 0307. Prijs f 25,-.

Vlinders in de klas

Opdrachten bij levend materiaal

Geschikt voor groep 3 t/m 8.

Bestelnr. 0302. Prijs f 20,-.

Vlinderzoekkaart

Deze kaart toont in één oogopslag
de 20 algemeenste vlinders.

Bestelnr. 0006. Prijs f 1,75.
Voor donateurs f 1,50. Bij minimaal

20 stuks f 1,25 per stuk.

Rupsenzoekkaart
Voor het op naam brengen van 19

veel voorkomende soorten rupsen.

Bestelnr. 0007. Prijs f 1,75.

Voor donateurs f 1,50. Bij minimaal

20 stuks f 1,25 per stuk.

Libellenzoekkaart

Voor het
op noam brengen van 22

veel voorkomende soorten libellen

en juffers.
Bestelnr. 0001. Prijs f 1,75.

Voor donateurs f 1,50. Bij minimaal

20 stuks f 1,25 per stuk.

Spreekbeurtpakket
met een boekje over vlinders, zoek-

kaart en plaatjes van vlinders.

Bestelnr. 0301. Prijs f 7,50 (incl.
adm. + portokosten).

Vraag naar de folder Voorlichting &

Educatie voor informatie over lesma-

teriaal, video's, tentoonstellingen en

lezingen De Vlinderstichting,
tel. 0317-467346.

Vlinderzaden

Vlinderbloemenmengsel, speciaal
voor De Vlinderstichting samenge-

steld uit 10 verschillende soorten.

Bestelnr. 0501.

Nu van f 2,95 voor f 2,-.

Bestelnr.

0502 Korenbloem, blauw (Centau-

rea cyanus), prijs f 1,50.

0503 Spoorbloem, helderroze

(Centranthus macrosiphon).
Prijs f 3,75.

0504 Chrysantsoort, gemengde
kleuren (Chrysanthemum cari-

natum). Prijs f 2,-.
0505 Grootbloemige Cosmea,

gemengde kleuren (Cosmos

bipinnatus, Sensation).

Prijs f 2,-.

0506 Gilia leptantha, diepblauw.

Prijs f 2,25.

0507 Moerasbloem, wit/geel

(Limnanthes douglasii). Prijs
f2,25.

0508 Siertabak, groengeel (Nico-

tiana alata Lime Green). Prijs
f2,25.

0509 Bijenvoer, lichtblauw (Phace-
lia tanacetifolia). Prijs 1,75.

0510 Reseda odorata. Prijs f 1,75.

0511 Grootbloemig Duifkruid,

gemengde kleuren (Scabiosa

atropurpurea). Prijs f 2,50.
0512 Kleinbloemige Afrikaantjes,

citroengeel (Tagetes signata

pumila). Prijs f 2,25.

051 3 Verbena bonariensis, violet

Prijs f 4,-.

0514 Duizendschoon, verschillende

kleuren (Dianthus barbatus),

tweejarig. Prijs 1,75.
0515 Damastbloem, gemengde

kleuren (Hespens matronalis),

tweejarig. Prijs f 1,75.

Bestellen

De artikelen uil de Vlinderwinkel

zijn uitsluitend schriftelijk te bestel-

len bij De Vlinderstichting.
U kunt daarvoor gebruik maken

van de bestelbon die in ditblad is

meegeniet. Tenzij anders vermeld

wordt per bestelling een eenmali-

ge bijdrage van f7,50 aan ver-

zend- en administratiekosten in

rekening gebracht. Artikelen zijn

leverbaar zolang de voorraad

strekt, tol en met 1 februari 2000.
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