
In ’t kort

Vlinders in geuren en kleuren

Deze zomer is er speciale aan-

dacht voor kinderen: Wist jij dat

er trekvlinders bestaan, dat vlin-

ders proeven met hun voeten,

en dat sommige vlinders liever

poep eten dan nectar?! In het

Geurspeurspel kunnen kinderen

vanaf 6 jaar als vlinder van

bloem tot bloem gaan en alles

ontdekken over de zintuigen van

vlinders. Jongere bezoekertjes

kunnen zich tot vlinder ontpop-

pen in het rupsenkruipspel. Voor

iedereen die zin heeft om zelf te

kleuren ontwierp beeldend kun-

stenaar Anita Drachman een

heel bijzondere vlindertekening.

Het Bosmuseum (naast pannen-

koekenhuis Boerderij Meerzicht)

is dagelijks open van 10.00 tot

17.00 uur, behalve op de Kerst-

dagen en Nieuwjaarsdag. De

toegang tot het museum is gra-

tis. Voor actuele informatiekunt

u bellen met het Bosmuseum,

tel. (020) 676 21 52, of kijken

op de website

www.amsterdamsebos.nl.

Nazomeren in Niedorp

Op zaterdag 16 en zondag 17

augustus laten inwoners van de

gemeente Niedorp (in de kop

van Noord-Holland), de bezoe-

kers kennis maken met hun cre-

atieve hoogstandjes. Het Nazo-

meren is gericht op tuinen,

kunst, cultuur, (oude) ambach-

ten, muziek, hobby en aanver-

wante zaken. Bij het Nazomeren

gaat het, naast recreatie, ook

om informatie-uitwisseling en

educatie. Dit jaar loopt het

thema 'Vlinders' als een rode

draad door het evenement. De

vlinders zullen door de Niedorpse

schoolkinderen creatief gestalte

krijgen en het resultaat is in alle

dorpen langs de route te bewon-

deren.

25 tot 30 tuinen zijn tijdens het

Nazomerweekend opengesteld.

U kunt o.a. een parkachtige tuin

bezoeken, een ecologische tuin,

een weelderige vaste planten-

tuin, maar ook een 'ouderwetse'

groentetuin bij een particulier

achter de woning. Alle tuinen

hebben met elkaar gemeen dat

We zien ze op warme dagen

volop vliegen, die prachtige

gekleurde vlinders, fladderend

van bloem tot bloem. Door de

eeuwen heen heeft de vlinder de

mens weten te inspireren. Het

indrukwekkende proces van de

metamorfose, waarbij de vreten-

de rups verandert in een fraaie

fragiele vlinder, spreekt velen

aan. Speciaal voor dit onderwerp

heeft het Amsterdamse Bos een

kleurrijke tentoonstelling laten

samenstellen door Suzanne Kal

met natuurfotograaf Ronald van

Weeren. Aan de hand van fan-

tastische foto's wordt u meege-

nomen door de wereld van de

Nederlandse vlinder. De tentoon-

stelling is nog tot 21 september

te zien.

Ron Bolland, de vlinderdeskundi-

ge van het Amsterdamse Bos, is

op donderdag 21 augustus en

18 september van 13.00 tot

15.00 uur in het Bosmuseum

aanwezig om u meer te vertellen

over de vlinders in het Bos,

maar ook daarbuiten.
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ze iets bijzonders te bieden heb-

ben. Dit kan zijn een bijzondere

beplanting, de ligging, het weid-

se uitzicht, de vormgeving, de

sfeer en rust die van een tuin

uitgaat. De eigenaars zullen u

graag vertellen over hun passie.

Meer informatie vindt u op

www.nazomereninniedorp.nl. U

kunt ook bellen: tel. 06-

12567234.

*
De

Zaterdag 11

oktober is er

open dag bij De

Vlinderstichting.

Kijk voor meer

informatie op

bladzijde 25.

Tentoonstellingen op Kasteel

Groeneveld

Tot 1 september 2003: Langs

oevers en over dijken

Beeldend kunstenaar en lange-

afstandswandelaar Lieuwe Wynia

wandelde langs oevers en over

dijken van rivieren, die uitmon-

den in het IJsselmeer.

De tentoonstelling laat zien hoe

een langeafstandswandelaarde

natuur en het landschap beleeft.

Tot 3 november 2003: Dieren-

parade
Een kindertentoonstelling in het

park van Groeneveld, die aan-

sluit bij Panorama Bouwwerk

Natuur. Kleurrijke speeltoestellen

symboliseren kenmerkende die-

ren van het natuurbeleid in

Nederland, zoals de bever, de

das, de zeearend en de koren-

wolf. Over de betekenis van deze

dieren voor de natuur in Neder-

land wordt op een speelse

manier informatie gegeven.

Kasteel Groeneveld, Groeneveld

2, Baarn. Informatie: www.kas-

teelgroeneveld.nl,

groeneveld@ifa.agro.nl of tel.

035 5420446.

Week van het Landschap

Van 20 tot en met 28 septemer

organiseren de twaalf Provinciale

Landschappen weer de Week

van het Landschap. In elke pro-

vincie worden op bijzondere

locaties tal van activiteiten geor-

ganiseerd. Voorbeelden hiervan

zijn gratis wandel- en fietsroutes,

excursies met de boswachter,

exposities en kinderactiviteiten

als nestkastjes timmeren.

Het thema is dit jaar - het Jaar

van de Boerderij - 'Juwelen in

het land'. De aandacht wordt

hierbij gevestigd op de bijzonde-

re plek die boerderijen innemen

in het landschap. Meer informa-

tie is te vinden op www. land-

schappen.nl.
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