
In ’t kort

Farm Lator: vlinderenmet

oog voor de omgeving

Walcherse tuindagen
Walcheren werd in de achttiende

eeuw de tuin van Zeeland

genoemd. Ook tegenwoordig pro-

beren enthousiaste particuliere

tuinbezitters door noeste vlijt en

liefde voor de natuur in hun tuin te

laten zien wat er groeit en bloeit

op de Zeeuwse klei. Vijf tuineige-

naren stellen in het kader van Zee-

land Natuurland op Walcheren hun

poorten open voor het publiek.

Data: vrijdag 21, zaterdag22, vrij-

dag 28 en zaterdag 29 juni, zater-

dag 6 en zondag7 juli 2002 van

10.00 tot 17.00 uur. Entreeprijs

€ 2,- è € 2,50. In elke tuin liggen
folders en routebeschrijvingen. U

kunt ze ook aanvragen door een

gefrankeerde aan uzelf geadres-
seerde enveloppete sturen aan

Maria Vermaal, Michaelsdreef 10,

4335 BH Middelburg. Informatie:

tel. 0118 629566.

CD-ROM ‘Vlinders bijvoor-
beeld’

Jan Matheeuwsen heeft in eigen
beheer een CD-rom uitgebracht.
Deze geeft in woord en beeld een

impressie van de kleine, grote

wereld om ons heen. Het gaat niet

alleen over vlinders, maar het gaat

ook over de landschappen waarin

en de bloemen en planten waar-

van ze leven: hun plaats temidden

van kevers, sprinkhanen of libel-

len, hun plaats in het dierenrijk.
De CD-rom kan worden besteld

door € 28,- over te maken op giro-
nummer 2214081 t.n.v. de heer

J.J.M. Matheeuwsen te Best. Hij is

graag bereid nadere informatie

over de CD te verstrekken

(tel. 0499 390763).

Op kamp met de NJN

Anderhalve week om te genieten

en te leren van de natuur, actief te

zijn en veel nieuwe mensen te

leren kennen. Met de fiets op

avontuur en kamperen op de mooi-

ste plekjes van Nederland en

Frankrijk. Samen met mensen van

12 tot 25 jaar die net zo geïnte-

resseerd zijn in de natuur als jij.
Dat zijn de zomerkampen van de

NJN! Op de kampen ga je elke dag

op excursie in natuurgebieden in

de omgeving, op zoek naar vlin-

ders, vogels, zweefvliegen, loopke-

vers, libellen, zoogdieren, vissen,

amfibieën, planten etc. Ook voe-

ren we kleine onderzoekjes uit

zoals de vogeltelling op Terschel-

ling, waarbij eens per jaar alle

vogels van het eiland worden

geteld.
Heb je interesse, vraag dan de fol-

der aan bij het Landelijk Secretari-

aat, Postbus 9955, 1243 ZS

‘s-Graveland, tel. 035 6559848,

e-mail info@njn.nl, of kijk op

www.njn.nl.

Open tuinendagen
In het kader van de Open Tuinen-

dagen van KMTP/Groei en Bloei

kunt u op 22 en 23 juni een

bezoek brengen aan de tuin van

Harrie Rooijakkers, Pandelaar 79

in Gemert. Deze vlindervriendelijke
tuin verwierf in 1999 de titel

‘Mooiste tuin van Brabant’. Een

goedegelegenheid dus om te

gaan kijken of dat nog steeds zo

is... De tuin is open van 10.00 tot

17.00 uur. De toegang is gratis,

maar een bijdrage voor het werk

van De Vlinderstichting wordt op

prijs gesteld.

Jaarmarkt

Imkersvereniging Helmond en

omstreken houdt een grote jaar-

markt op zondag 2 juni 2002

12.00 -17.00 uur in het Warande-

park Helmond bij de bijenhal.

Er zijn veel attracties en demon-

straties op natuurhistorisch

gebied. Verkoop van imkersartike-

len en artikelen uit de biologische
tuin. Expositie van zowel oude als

moderne imkersmaterialen.

Iedereen is van harte welkom.

Margaretha de Heer

Nog tot en met 2 juni kunt u in het

Fries Museum genieten van de

tentoonstellingover Margaretha
de Heer. In de zeventiende eeuw

was zij de enige Friese kunstena-

res. De Heer ging nauwgezet te

werk: ze observeerde met haast

encyclopedische interesse, maak-

te voorstudies en schilderde zeer

minutieus haar objecten. Daarbij
valt op dat ze bij voorkeur alle-

daagse flora en fauna afbeeldde,

zoals vlinders, torren, rozen, libel-

len, bijen, schelpen, eenden, pau-

wen en ganzen. Ruim veertig wer-

ken van Margaretha de Heer zijn

nu in de tentoonstellingbij elkaar

gebracht.
Fries Museum, Turfmarkt 11,

Leeuwarden, tel. 058 2555500,

www.friesmuseum.nl. Openingstij-
den: dinsdag t/m zondag van

11.00 tot 17.00 uur. Tip: elke

woensdag gratis entree.

TENTOONSTELLINGEN

De tentoonstellingen van De

Vlinderstichting zijn de komende

tijd te zien op de volgende plaat-

sen:

1 april t/m 30 september 2002

Tuinieren met planten en die-

ren, Maaibeheer& Dagactieve
nachtvlinders

Educatief Streekcentrum Alblas-

serbos, Matenaweg 1, Papen-
drecht. Telefoon: 0184 412618.

1 mei t/m 31 juli 2002

Vlinders in de duinen

Bezoekerscentrum de Oranje-
kom in Vogelenzang (bij de

ingangOase van de Amsterdam-

se Waterleidingduinen), le Ley-

weg 4, Vogelenzang. Geopend

van dinsdag tot en met donder-

dag van 9.30 -16.00 uur en op

zaterdag en zondag van 9.00 -

17.00 uur. Op maandagen vrij-

dag gesloten. Telefoon; 023

5233595.

1 t/m 28 augustus 2002

Bescherm dagvlinders

Staatsbosbeheer Bezoekerscen-

trum De Meinweg, Meinweg 2,

Herckenbosch. Telefoon: 0475

528500.

Excursieboerderij Farm Lator orga-

niseert natuur- en cultuurvakan-

ties in Noordoost Hongarije. De

jaarlijksevlinderreis vindt deze

zomer plaats van 29 juni tot 7 juli.

Wilt u ook wel eens verwend wor-

den met ‘exotische' soorten als

een Hongaarse zwever of een Tsa-

renmantel, of gewoon genieten

van heel veel moois bij elkaar, dan

kunt uzich aanmelden bij onze

Nederlandse partner EcoTourist-

Services (tel: 0521-383519). U

kunt ook individueel naar Honga-

rije komen en uw eigen verblijf

componeren, door een keuze te

maken uit de dagexcursies. Voor

meer informatie over verblijfsmo-

gelijkheden op en activiteiten van

Farm Lator, tel.: 0186-693939.

Zie ook het artikel in Vlinders,

februari 2000, en de advertentie

elders in dit blad.
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