
Nieuws

5 maart: Landelijke dag

Actie voor vlinders - Tien voor 12!

Daar kan NU nog iets aan

gedaan worden. Het is nog

net geen vijf, maar wel: Tien

voor 12! De Vlinderstichting

wil ervoor zorgen dat binnen

tien jaar voor de 12 meest

bedreigde soorten minstens

tien duurzame populaties wor-

den veiliggesteld.

Zaterdag 5 maart 10-16 uur

De Junushoff, Plantsoen3,

Wageningen.

Toegang: € 8,- inclusiefkoffie en

thee. Lunch: € 7,50;lunch uiter-

lijk 25 februari doorgeven.

Aanmeldenkan via de aanmel-

dingskaart In ditblad.

Informatie:

info@vlinderstichting.nl

Waarneming.nl nu ook in

NDFF

In Vlinders 4/11 staat op blz.

16 dat de waarnemingen van

waarneming.nl niet worden

doorgeleverd aan de Nationale

DatabankFlora en Fauna. Dat

was op het moment van schrij-

ven van hetartikel het geval.

Op het moment dat Vlinders

uitkwam, was deze situatie

echter al veranderd. Ook de

waarnemingen van waarne-

ming.nl worden inmiddels

doorgeleverd aan de NDFF.

Programma

Als u zin hebt in interessante

lezingen met mooie foto's

en een vleugje humor, als u

unieke films wilt zien over

vlinders en libellenof als u

gewoon behoefte hebtom

andere natuurliefhebberste

ontmoeten bent u weer van

harte welkom op de Landelijke

Dag van De Vlinderstichting,

zaterdag 5 maart 2011. U kunt

ook rondkijken bij allerlei

kraampjes, met informatie,

boeken en kunst.

Het ochtenddeel staat in het

teken van het actieplan Tien

voor 12! Zeker twaalfdagvlin-

dersoorten staan op het punt

uit ons land te verdwijnen.

09.30 uur Ontvangst met koffie/thee

10.00 uur

Filmische opening - Tien

voor 12!
Annette van Berkel

10.10 uur Opening TheoVerstrael

10.20 uur Tien voor 12! Kars Veling

10.40 uur

Werken voor vlinders - door

vrijwilligers en professionals
AlbertVliegenthart

11.00 uur Koffie

11.30 uur Film: De vlucht van Antiopa
Brigitte van Limburg

Stirum en Pieter Kan

11.45 uur Tien Vlaamse Vlinders
WouterVanreusel

Natuurpunt

12.05 uur

Kleine dieren met grote

wensen - 20 jaar vlinder-

herintroductie in Nederland

Irma Wynhoff

12.25 uur Lunch

13.55 uur Film: Libellen in de lift Annette van Berkel

14:05 uur
Hoe gaat het met de

Nederlandse libellen?
Tim Termaat

14:25 uur Gouden vlinder Jan-WillemSneep

14.35 uur Theepauze

15.15 uur

Film: Rupsje nooitgenoeg

- wat komt er kijken voor je

een vlinderwordt?

Annette van Berkel

15:25 uur

Nachtvlinders belicht:

resultaten van zes jaar nacht-

vlindernachtenen nieuw

onderzoek.

Dick Groenendijk

15.45 uur

Uitslag Wie-kent-quiz

(De foto's hangen in het gebouw)

Dick Groenendijk

15.55 uur Afsluiting TheoVerstrael
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