
Lezingen

De inhoud van de lezingen

wordt in overleg vastgesteld. De

kosten van een lezing bedragen

overdag € 100,- per uur, waar-

bij ook voor de reistijd het uurta-

rief in rekening wordt gebracht;

's avonds betaalt u € 90,- per

lezing. Daarnaast betaalt u een

reiskostenvergoeding van € 0,33

per kilometer.

De volgende lezingen staan

gepland:

27 augustus, 20.00 uur

Vlinders - Kars Veling
InformatiecentrumKoetshuis,

Stoutenburgerlaan 4,

Stoutenburg (Leusden)

Entree: € 2 voor beschermers van

het Utrechts Landschap; € 3 voor

niet-beschermers.

20 september, 20.00 uur

Vlinders - AlbenVliegenthart

Infoschuur Goois

Natuurreservaat, Naarderweg

103a, Hilversum

Alleen voor leden IVN en KNNV

17 november, 19.45 uur

Vlinders en libellen in Zeeland

-
Kars Veling

Ecoscope, Wilhelminaweg 2,

Renesse

Gratis entree

Onderstaandetentoonstellin-

gen van De Vlinderstichting zijn

ondergebrachtbij ExpoRent.

Informatieover verhuur en

beschikbare perioden is te ver-

krijgen bij ExpoRent, tel. 0481

420164, of exporent@ecomarkt.

nl. Of kijk op www.exporent.org.

• Herstel dagvlinders gaat in op

achtergronden van de achter-

uitgang van de dagvlinders en

de mogelijkheden dieer zijn

voor herstel. Huurprijs: € 250,-

per vier weken.

• Vlinders in de duinen is een

fraai vormgegeven tentoon-

stelling over het Nederlandse

duingebied en de vlinders die

daar voorkomen. Huurprijs:

€350,- per vier weken.

• Vlinders in het veenweidege-

bied behandeltvlindersoorten

die kenmerkend zijn voor het

veenweidegebied.Huurprijs:

€75,- per vier weken.

• Tuinierenmet planten en die-

ren stimuleert mensen om

hun tuin op een natuurvrien-

delijke manier in te richten en

te onderhouden. Huurprijs:

€ 125,- per vier weken.

Medewerkers van De

Vlinderstichting verzorgen regel-

matig lezingen voor uiteenlo-

pende doelgroepen.Hieronder

kunt u zien welke lezingen er de

komende tijd gegeven worden.

Wilt u een medewerker van De

Vlinderstichting voor uw orga-

nisatie een lezing laten hou-

den, neem dan contact op met

De Vlinderstichting, tel. 0317-

467346.

Een van deprijswinnendefoto's: vliegende citroenvlinder van Arjan Troost.
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