
Kort verslag viering 10 jaar IVN Vlinderkampje “De Duinen” op 10 september 2017  

 

Dubbel feest in het jubileumjaar 70 jaar IVN Eelde-Paterswolde: het IVN Vlinderkampje “De Duinen” 

bestaat 10 jaar!  De viering vindt plaats op zondagmiddag 10 september van 13:00 tot 17:00. 

Voor het zover is moet er veel voorbereid worden. Dankzij de subsidie van de gemeente kan de 

werkgroep Vlinderkampje in juli en in september de nieuwe verbinding naar het bloemrijke grasland 

in wording aanleggen. Zie foto’s. 

Ook het boekje 10 jaar Vlinderkampje vraagt de nodige inzet. 

Gelukkig is 10 september een zonnige dag (na vele regendagen). Ongeveer 150 mensen bezoeken 

het Vlinderkampje. Er staan kramen van Imkervereniging Haren-Paterswolde, van de gemeente 

Tynaarlo en van het IVN. Helaas zegt volkstuinvereniging “Het Oosterland” op 9 september af. 

Kinderen vermaken zich met natuuropdrachten, een vlinderapp, de blenderbike, bouwen van een 

bamboe pyramide, kijken naar vogels door een telescoop en luisteren naar de verhalenvertellers. 

Volwassenen bewonderen het bloemrijke kampje, genieten van vlinders, libellen en spinnen en 

kunnen proberen de zeis te hanteren. 

Halverwege de middag is een officieel moment met een aantal toespraken van werkgroep lid Jille 

Eilander, IVN voorzitter Leo Stockmann, gebiedsmanager Natuurmonumenten Rombout Bennema en 

IVN-Noord directeur Mark Tuit en tenslotte Wethouder Miriam van Dijk, allen met vele lovende 

woorden over het Vlinderkampje en de werkgroep. Alle sprekers krijgen daarna het boekje “10 jaar 

IVN Vlinderkampje “De Duinen” overhandigd, geschreven door Tineke van den Berg. Vervolgens 

opent Miriam de nieuwe verbinding, waarna velen een wandeling over het grasland langs het 

klimaatbosje maken. 

In Dorpsklanken is vooraf een aankondiging gedaan van het feest en nadien een verslag. In beide 

artikelen en in het boekje is vermeld dat de gemeente een financiële bijdrage heeft verleend.  

Mede dankzij het mooie weer, de grote belangstelling, het enthousiasme van iedereen is ook deze 

jubileumactiviteit zeer geslaagd!  

  



 

 

 

 





 



 







 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 


