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Het bestuur van de Vlinderwerkgroep Drenthe nodigt alle vrijwilligers en andere belangstellenden van harte uit
tot het bijwonen van de presentatie van de nieuwe verspreidingsatlas ‘Dagvlinders van Drenthe 2007-2015’.
Dertien jaar na het verschijnen van onze eerste atlas laten we zien hoe het onze dagvlinders in de periode
2007-2105 is vergaan in vergelijking met de vorige atlasperiode 1990-2001.
We hopen velen van jullie te mogen verwelkomen op zaterdag 17 december
vanaf 13:00 uur in café/restaurant “De Klipper” Hoofdweg 24 te Zwiggelte.
13:00
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Inloop met koffie/thee
Opening en welkom door dagvoorzitter Joop Verburg
Dagvlinders in Drenthe 2007-2015, presentatie over inhoud en ontstaan van de nieuwe atlas,
Wilfred Alblas (Vlinderwerkgroep Drenthe)
Drentse dagvlinders in landelijk perspectief, presentatie door Chris van Swaay (De Vlinderstichting)
Intiem vlinderintermezzo
Uitreiking van de eerste twee exemplaren aan Rob de Vries die, mede namens zijn zus Karin, de aan
hun overleden vader Jelle
opgedragen atlas in ontvangst zal nemen.
- Uitreiking atlas aan de heer Henk Brink, gedeputeerde van de
provincie Drenthe voor Verkeer en vervoer, Wegen en kanalen, Economie en Recreatie en toerisme
- Uitreiking atlas aan vertegenwoordiger van De Vlinderstichting
- Fotografen voor het voetlicht
Sluiting officieel gedeelte
- ‘hapje en drankje’ en start uitgifte/verkoop atlassen
Einde bijeenkomst

Opgave vooraf is nodig om de bijeenkomst organisatorisch goed te kunnen laten verlopen!!!
Opgaaf graag per E-mail (secretaris@vlinderwerkgroepdrenthe.nl)
of tel. 050-5015520
In verband met de beperkte parkeergelegenheid bij de Klipper is ons advies: zoveel mogelijk carpoolen!
Namens het bestuur van de Vlinderwerkgroep Drenthe,
Minko van der Veen, secretaris
www.vlinderwerkgroepdrenthe.nl
Henk Dikkema

Dagvlinders in Drenthe 2007-2015:
profiteer tot 10 december nog van de scherpe voorintekenprijs
van € 15.- voor dit schitterende kijk- en leesboek!
Dankzij financiële ondersteuning van Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe, de Stichting Het Drentse
Landschap, Staatsbosbeheer Drenthe, Natuurmonumenten en de provincie Drenthe én de belangeloze
medewerking van een keur aan fotografen was het
mogelijk deze nieuwe vlinderatlas voor iedereen betaalbaar te houden.
Daarin zie je in één oogopslag waar en wanneer je
welke vlindersoorten kunt zien in Drenthe. De veranderingen in de verspreiding sinds de vorige atlas (19902001) zijn in beeld gebracht. Het boek is rijk geïllustreerd met de beste foto’s van vlinders, eitjes, rupsen
en poppen, bijna allemaal gemaakt in Drenthe. Het
resultaat van duizenden uren vrijwilligerswerk, gecoördineerd door de Vlinderwerkgroep Drenthe.
• Bijzonder vormgegeven boek (30 x 30 cm) dat
uitnodigt tot steeds weer pakken
• 168 pagina’s boordevol actuele informatie en
prachtige foto’s
• Beschrijvingen van 50 soorten dagvlinders en hun
leefwijze, biotoop en nectarplanten
• Actueel overzicht van de verspreiding van alle
dagvlinders in Drenthe
Nog tot en met 10 december is de atlas tegen de speciale voorintekenprijs van 15 euro te bestellen. Deze
voorintekenprijs geldt alleen voor ophalen bij de presentatie in Zwiggelte of daarna bij een van de onderstaande adressen. Bij toezending per post kost de atlas
25 euro.
Na 10 december is de verkoopprijs 20 euro (excl. verzendkosten).
Bestellen gaat door het verschuldigde bedrag over
te maken naar bankrekening NL11 INGB 0009 157010
t.n.v. Vlinderwerkgroep Drenthe, Onnen.
Verkoop op dag van de presentatie
Ook bestaat de mogelijkheid de atlas aan te schaffen
op de dag van de presentatie, 17 december in Zwiggelte tegen contante betaling van 20 euro. Voor het
bijwonen van de presentatie is opgeven noodzakelijk.
Meer informatie hierover vindt u in de uitnodiging met
het programma.

Afhaaladressen bij de werkgroep bestelde atlassen:
Bij de werkgroep bestelde en betaalde atlassen kunnen op 17 december in Zwiggelte na de presentatie
worden afgehaald of daarna op één van onderstaande adressen. Wel is het noodzakelijk van te voren een
afspraak te maken wanneer de bestelling wordt opgehaald.
Lijst van VWD-afhaaladressen atlas:
Roden:
Minko van der Veen, Raiffeisenlaan 11,
9301GT Roden tel 050-5015520
Onnen;
Ben Hoentjen, Felland 50, 9755TC Onnen
tel 050-4061990
Anloo:
Hindrik Lanjouw, Brinkstraat 16, 9467PE
Anloo  tel 0592-271311
Zuidwolde: Joop Verburg, Waardeel 4, 7921WA
Zuidwolde tel 0528-373131
Alteveer: Henk Bosma, Hazenpad 1, 7927 PG
Alteveer tel 0528-362001
Emmen: Gerrit Oost, de Meerakkers 5, 7811LH
Emmen tel 0591-641984
Zwiggelte: Jelte Biewenga, Ripkampenweg 25,
9433PH Zwiggelte tel 0593-332261
Na 17 december ook online te bestellen
Na 17 december is de atlas ook voor 20 euro online te
bestellen bij Het Drentse Landschap, De Vlinderstichting  en Veldshop.nl.
De online besteladressen zijn:
1. webshop van ‘Het Drentse Landschap’:
http://drentslandschap.24uurshop.nl/
category/9334/natuur
2. webwinkel De Vlinderstichting:  
http://vlinderstichting.nl/winkel
3. Veldshop: http://www.veldshop.nl/nl/boeken/
fauna/insecten-en-lagere-dieren
Voor de online bestelde atlassen kan worden gekozen tussen per post laten bezorgen (verzendkosten) of
afhalen bij de op de site genoemde adressen.
Wenst u de atlas thuis gestuurd te krijgen dan verzoeken we u van deze online bestelmogelijkheid gebruik
te maken.

Henk Dikkema

