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Tekst: Liesbeth van Agt

Logo Coers & Roest uit Arnhem ontwierp het nieuwe logo.

Naast de wens tot modernisering, moest in het nieuwe

logo tot uitdrukking komen dat de stichting zich naast vlin-

ders ook met libellen bezighoudt. Coers & Roest is er uit-

stekend in geslaagd een logo te ontwerpen dat aan beide

eisen voldoet.

Schoolreisje Om het 20-jarig

bestaan te vieren werd op 24 juni

een uitstapje voor de medewerkers

georganiseerd. Het gevarieerde pro-

gramma van dit 'schoolreisje' weer-

spiegelde de uiteenlopende werk-

zaamheden van de stichting, 's Mor-

gens werd een bezoek gebracht aan

Zoo Pare Overloon, waar de mede-

werkers vol enthousiasme een edu-

catief programma uittestten. Daarna

was het tijd voor een uitgebreide

picknick bij het Schaartven in Over-

loon. Vervolgens stond een bezoek

aan de Boshuizer Bergen in Venray

op het programma. Na een inlei-

dend praatje van de boswachter van

het Limburgs Landschep werd er in groepjes gezocht naar

de bruine eikenpage. Het selecte gezelschap van kenners

wist hem uiteraard te localiseren. De leukste vondst waren

28 bruine eikenpages op een recent aangelegd eikenveld-

je. Ook de 'gewone' eikenpage werd regelmatig waargeno-

men. Het schudden aan bomen om vlinders te laten

opvliegen bleek niet geheel ongevaarlijk te zijn: in een van

de bomen bleken zich enkele nesten van de eikenproces-

sierups te bevinden. De dag werd afgesloten met een

borrel en een buffet op de Mennonietenweg 10. Bij de

'onthullling van het nieuwe logo die 's avonds plaatsvond,

werd directeur Theo Verstrael bijgestaan door zijn voorgan-

ger Jan van der Made, die 20 jaar geleden De Vlinder-

stichting heeft opgericht en daarmee in feite de veroorza-

ker was van deze feestelijke dag.

Zaterdag 11 oktober: open dag

Afgelopen jaren is De Vlinderstichting door de gestage toename

van het aantal medewerkers langzaamaan uit het kantoorpand

gegroeid. Daarom is het gebouw van De Vlinderstichting onlangs

flink uitgebreid. Op 11 oktober is er een open dag in het kantoor

van De Vlinderstichting, waar u het gebouw kunt bekijken en kennis

kunt maken met de medewerkers en hun werkzaamheden.

Tussen 14.00 en 17.00 uur bent u van harte welkom op de

Mennonietenweg10 in Wageningen. Een routebeschrijving vindt u

op www.vlinderstichting.nl onder de knop organisatie.

Foto's Kars Veling

Een geslaagde

Op 22 juni bestond De Vlinderstichting 20 jaar. Een

mijlpaal om even bij stil te staan. De verjaardag werd

gevierd met een nieuw logo en een uitstapje voor de

medewerkers.

Educatief vlindermemory spelen.

De bruine eikenpage in de Bergen.
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