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De Vlinderstichting

Beiaard- en natuurmuseum

Asten

museum is een bijna twee hectare

grote tuin met diverse voorbeeldtui-

nen: vaste-planfenborder, rotstuin

met waterloop, veentuin, recycling-

tuin, kruidentuin, vlindertuin en vlin-

dervoederplaats, boerentuin, klim-

plantentuin, bamboetuinetcetera,

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 50% korting

op de entreeprijs van f 10,-. Kinde-

ren betalen f 4,50 (geen korting).

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. R 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,-.

De Tuinen van Appeltern
Wolstraat 2a, Appeltern,
tel. 0487-541732,

www.appeltern.nl.

In het prachtige Maas en Waalse

dorpje Appeltern ligt het grootste

modeltuinenpark van Nederland.

In de Tuinen van Appeltern zijn
meer dan 1 40 voorbeeldtuinen te

bewonderen in de meest uiteenlo-

pende tuinstijlen: van Japansetuin

tot riante hoektuin aan het water en

van beeldentuin tot architectentuin.

De Tuinen van Appeltern is in het

leven geroepen om tuinliefhebbers

te inspireren en te prikkelen. Daar-

naast is het park ook een heerlijke

plek om te wandelen en te genieten

van de natuur.

Tijdens themamaanden laat de Tui-

nen van Appeltern zich leiden door

de wisseling der seizoenen, leder

seizoen heeft een eigen sfeer en

wekt een ander gevoel op...

Geopend van 1 maart tot 1 decem-

ber van 10.00 tot 18.00 uur.

Aanbieding: op vertoon van uw

donateurspas krijgt u voor maxi-

maal twee volwassenen een korting

van f 2,50 op de entreeprijs van

f 15,-. Deze aanbieding is niet gel-

dig in combinatie met andere kor-

tingen.

De Keltenhof

Wijksestraat 25, Bergharen (Gld),

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
-

1 7.00

uur, 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, een kas met vaste plan-
ten en theetuin. U kunt uw eigen
boeket plukken en samenstellen van

prachtige eenjarige bloemen. Dit

persoonlijke boeket rekent u vervol-

gens 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.

Domies Toen - Botani-

sche Tuin Groningen
Hoofdstraat 76, Pielerburen,

tel. 0595-528636.

Een 400 jaar oude pastorietuin. Het

hele jaar door kan men hier genie-

ten van de rijke stinzenflora, bloe-

menborders, bloemenakker, krui-

denborder, geurende rozen, bloe-

menweides, de windharp en het

oude tuinprieel. Er is een wandel-

route door de tuin met speciale
aandacht voor vlinders.

Geopend: het hele jaar door; de

Thee- en koffieschenkerij vanaf

t april t/m 28 oktober, maandag

gesloten m.u.v. feestdagen en

schoolvakanties. Toegankelijk voor

rolstoelers.

Aanbieding: Op vertoon van uw

donateurspas krijgt u tijdens de

openingstijden van de Theeschen-

kerij f 2,50 korting op de entree

van f 10,50 inclusief koffie of thee

met gebak naar keuze, met boven-

dien een tweede kopje gratis.

De Tuinen van Mien Ruys
Moerheimstraat 78, Dedemsvaart,

tel. 0523-614774.

Vijfentwintigduizend vierkante meter

wandelterrein met 25 schitterend

aangelegdetuinen, 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-

hebber van tuinieren en tuinarchi-

tectuur, of
gewoon een paar uur

heerlijk dwalen in alle rust en stilte.

Geniet nog even na van uw wande-

ling in hef Theehuis. Bij de Tuinen

bevindt zich ook een plantenwinkel

met een uitgebreid assortiment

planten. Geopend: Tuinen en Thee-

huis van 1 april t/m 31 oktober, ma

f/m za 10-17 uur en zo 13-17 uur;

Plantenwinkel: ma t/m za 8.30-17

uur.

Aanbieding: op vertoon van dona-

teurspasje f 1,50 korting op de

entreeprijs van f 1 2,50 (maximaal

twee personen). Kinderen 4 t/m 14

jaar f 6,-; 65+ of CJP-pas f 10,-

(geen korting).

Siertuin en vlinderkas

Berkenhof

Langeweegje 10a, Kwadendamme

tel. 0113-649643.

Berkenhof, een tuin met passie:

10.000 m
2 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

oasevan 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: 1 maart tot 1 november,

di t/m zo 10.00
-

17.00 uur. Groe-

pen 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.

Het Zijdemuseum

Dorpsstraat 3, Meliskerke,

tel. 0118-593305,

www.zijdemuseum.nl.

Op 9 april 2001 opent het ver-

nieuwde Zijdemuseum zijn deuren.

Het Zijdemuseum neemt u mee in

de wondere wereld van de zijde. U

ziet er het hele proces van zijderups

tot en met het geweven en handbe-

schilderde zijden eindproduct. De

tuin rond het museum is ingericht
als voedselbron voor de levende zij-

derupsen binnen. In het Zijdemuse-

um is een binnentuin voor de zijde-

rupsen en -vlinders ingericht. Met

enig geluk ziet u de zijderupsen

inspinnen. Met de microscoop, een

videocamera en een tv-scherm kunt

u in het Zijdemuseum de macrowe-

reld van de zijdevlinder binnen-

gaan. Nieuw is de presentatie van

het Zijdeteeltproject van Brac en

Novib in Bangladesh. In het restau-

rant of bij mooi weer in de moer-

beihot kunt u een natuurzuivere

consumptie gebruiken of lunchen.

Geopend vanaf 9 april; ma en

Hemelvaartsdag, 2e paasdag, 2e

pinksterdag en 2e kerstdag 13-17

uur,
di t/m za 10-17 uur. In juli en

augustus geopendtot 1 7.30 uur.

Aanbieding: op vertoon van uw

donateurspas voor maximaal twee

personen f 1,50 korting op de

entreeprijs van f 9,-. Kinderen van 4

t/m 11 jaar krijgen f 1,- korting op

de normale entreeprijs van f 6,-.

Kinderen t/m 3 jaar gratis.

De planten van de fraters

Dolle kervel, salomonszegel, hemel-

sleutel en sint janskruid. Frater Willi-

brordus van de wilde planten- en

vlindertuin van frater Jeroen in Bor-

culo kan er alles over vertellen. Zo

probeert hij de bezoekers liefde

voor de natuur bij te brengen. Niet

alleen voor onze gecultiveerde tui-

nen, maar ook voor de planten die

in hef wild groeien, zoals in deze

tuin.

Rondleidingen door de tuin zijn

mogelijk van 14.00 tot 17.00 uur

na telefonische afspraak met frater

Willibrordus; minstens een dag

tevoren bellen tussen 17.00 en

18.00 uur, tel. 0545-271855.

Ostaderstraaf 23, Asten,

tel. 0493-691865.

Dit museum omvat het Nationaal

Beiaardmuseum en het Natuurhisto-

risch museum De Peel. Dit laatste is

gesticht door de Astense biologiele-

raar Jan Vriends, een man die zijn
hele leven heeft gewijd aan het

overbrengenvan informatie over en

de liefde voor insecten. Bij het
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LEZINGEN

15 februari 20.00 uur: Uw tuin vol

vlinders, Kars Veling.

KMPT, sportzaalrestaurant De

Schelfhorst, Stins 1, Almelo, tel.

0546-812970 (niet-leden t 5,-).

27 maart 20.00 uur: Vlinders in

Eifel, Ardennen en Pyreneeën, Kars

Veling.
Groei en Bloei, Fulcotheater,

Overtoom 3, IJsselstein, tel. 0347-

372991 (niet-leden f 5,—).

10 april 20.00 uur: Vlinders in hun

omgeving en in de tuin, Jan van

der Made.

KMPT, Omloop 8, Heiloo, tel. 072-

5320967.

23 april 20.00 uur: (onderwerp

nog niet bekend), Robert Ketelaar.

KMTP, Kerkcentrum Open Hof,

Copernicuslaan 1, Dronten, tel.

0321-331417.

TENTOONSTELLINGEN

Op de volgende plaatsen zijn ten-

toonstelllingen van De Vlinderstich-

ting te zien:

t/m 30 januari in Uithoorn

Vlinders in het veenweidegebied.

Openbare Bibliotheek,

Ariënslaan 1.

17 t/m 26 april in Gouda

Tuinieren met planten en dieren

Infocentrum Heempad,
Klein Amerika 20 (Buitenerf).

1 mei t/m 26 juni in Voorburg
Vlinders in het veenweidegebied,

Stadskinderboerderij Essesteijn,

Essepad 8.

1 t/m 30 mei in Voorburg
Herstel dagvlinders

Stadskinderboerderij Essesteijn,

Essepad 8.

1 t/m 30 mei in Druten

Tuinieren met planten en dieren

Openbare Bibliotheek,

Heuvel 3.

GIFTEN

Eind vorig joor is de heer M.W.

Campingoverleden. De heer Cam-

ping heeft zich als vlinderaar zeer

verdienstelijk gemaakt bij de studie

van de Friese vlinderfauna. Hij had

een uitgebreide collectie vlinderboe-

ken, die De Vlinderstichting voor

haar bibliotheek heeft mogen ont-

vangen. Wij zijn de familie Cam-

ping daarvoor zeer erkentelijk.
Van RW. te B. ontvingen wij een gift

van f 500,-. Onze hartelijke dank

voor deze bijdrage aan ons vlinder-

werk.

Net als vorig jaar heeft het bedrijf
DDIT geen kerstkaarten verzonden.

In plaats daarvan hebben alle rela-

ties via e-mail een zelfgeschreven
kerstverhaal toegestuurd gekregen.
Het bedrag dat werd uitgespaard

door geen kaarten te versturen is

overgemaakt aan De Vlinderstich-

ting. Een inititatief dat wat ons

betreft navolging verdient

Alle medewerkers van DDIT hartelijk

bedankt!

Gevarieerd programmaop landelijke vlinderdag 2001

Op 10 maart 2001 vindt - traditioneel in de goed bereikbare Reehorst

te Ede
-

de landelijke dag van De Vlinderstichting plaats.
Rode draad in het programma is het project Geen vlinder minder! In dit

project komen beheerders, vrijwilligers en De Vlinderstichting in actie

voor bedreigde vlinders. Onlangs is de regionale atlas van Friesland uit-

gekomen en die van Limburg verschijnt in maart. Aan beide uitgaven en

aan de op stapel staande nieuwe landelijke atlas zal aandacht worden

besteed.

Een tweetal CD-roms waar De Vlinderstichting aan heeft bijdragen

wordt gepresenteerd: de CD Tuin(d)ieren en Dagvlinders van Europa.

Uit Vlaanderen komt een bijdrage over het gentiaanblauwtje, eenvlin-

der waar ook De Vlinderstichting vorig jaar veel onderzoek naar verricht

heeft.

In één van de lezingen krijgt u alles te horen over De Nationale Kinder-

vlinder-kijk-actie, die in maart 2001 goed op gang moet zijn gekomen.

Tenslotte wordt aandacht besteed aan het Landelijk Meetnet Dagvlin-

ders,

Natuurlijk vindt ook de uitreiking van de gouden vlinder(s) weer plaats

tijdens de landelijke dag.
Ook vindt tijdens de landelijke dag een uitverkoop plaats van restanten

uit de Vlinderwinkel tegen sterk gereduceerde prijzen.
De landelijke dag van De Vlinderstichting: dé gelegenheidom andere

vlinderaars te ontmoeten!

Landelijke vlinderdag 2001

Datum 10 maart 2001

Tijd 10.00
-

16.00 uur

Plaats Reehorst, Ede

Kosten met lunch: f 32,50
zonder lunch: f 1 5,-

U kunt zich aanmelden door de bon die in dit blad is meegeniet in te

vullen en op te sturen naarDe Vlinderstichting.

Personen die zich aangemeld hebben, ontvangen ongeveer begin maart

2001 het programma met toegangsbewijs en eventuele lunchbon.

Lezingen op de landelijke vlinderdag
Geen vlinder minder!:

- Beheerders, vrijwilligers en De Vlinderstichting in actie - Robert

Ketelaar

-
De grotevuurvlinder

-
Arnout-Jan Rossenaar

- Actie voor de bruine vuurvlinder op de Veluwe
-

Robert Ketelaar

- Presentatie CD-rom Dagvlinders van Europa -
Irma Wynhoff

-
Vlinders van Fryslan en Limburg -

Kars Veling

-
Nationale Kinder-vlinder-kijk-actie -

Vivian Siebering

-
Vlaamse vlinders: het gentiaanblauwtje

-
Presentatie CD-rom Tuin(d)ieren -

Titia Wolterbeek

-
Libellen in een stroomversnelling -

Dick Groenendijk

- Het Landelijk Meetnet Dagvlinders -
Chris van Swaay


