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evelien zijlstrA vertelt. Foto: Johan Stuart

Jeugdvogelclub

Vanwege de zomervakantie dit keer een korte bijdrage. 

Fluiter in Duin en Kruidberg
Op zondag 9 juni was de belangstelling voor de tocht door Duin en Kruidberg heel 
gering. Dat had vast te maken met het Pinksterweekend. Met z’n drieën hebben we 
toch een hele leuke tocht gemaakt en heel mooi een Fluiter gezien en gehoord. Dat 
jonge ogen heel opmerkzaam kunnen zijn, merkte we bij de start. Er zat een heel 
bijzonder insect op een blad die na determinatie een langpootmug bleek te zijn zon-
der Nederlandse naam: Ctenophora pectinicornis. Volgend jaar maar niet met Pink-
steren iets organiseren.
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Ga je mee op verkenning in de natuur ?
Doe stevige schoenen aan en warme kleren ! Heb je een verrekijker, neem die 
mee. Heb je vragen? Neem dan even contact met ons op: j.stuart@planet.nl, 
023-5389481 of 06-53129644. Verslagen met foto’s staan op www.vwgzkl.nl/
jeugdvogelclub. Jeugdcommissie: Annemarijn Sintenie, Lars Visser, Erwin 
Robbertz, Johan Stuart.

Vlinders, libellen maar ook sprinkhanen
Op de hete 25 augustus was er een extra activiteit. We werden door Evelien Zijlstra 
rondgeleid in de Kennemerduinen en gingen daar op zoek naar vlinders en libellen.  
Eveline Zeilstra is van de Dagvlinderwerkgroep Zuid-Kennemerland en wist bloem-
rijke plekjes waar veel te zien is. Ze wees ons op allerlei vlinders zoals Citroentje en 
de Distelvlinder en libellen als de Watersnuffel. Maar de kinderen werden ook hele-
maal enthousiast van de vele sprinkhanen. We zagen zelfs de Blauwvleugelsprink-
haan. De twee uren waren zo om.

Op de website staan verslagen met veel meer foto’s en daar staat ook wat we elke 
tweede zondag van de maand gaan doen. Hou dus de tweede zondagochtend van de 
maand vrij! www.vwgzkl.nl/jeugdvogelclub
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