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Beste vrijwilligers, donateurs en geïnteresseerden:
We gaan “Op zoek naar het verhaal van de libelle…..”
Over hen doen allerlei wilde geruchten de ronde. Zo zouden ze met hun sterke kaken door
de huid van mens en dier kunnen bijten. Ook zouden ze met hun messcherpe vleugels
gemakkelijk snijwonden kunnen toebrengen. Of bij voorkeur hun eitjes leggen onder de
menselijke huid. Kortom, over deze imposante en kleurrijke insecten bestaan tal van
mythes, die berusten op bijgeloof en sterke verhalen. Deze blijven in stand omdat de
meeste mensen weinig weten over het leven van een libelle.

Daarom hebben we libellen deskundige Karel de Vries gevraagd om op zondag 28 mei in
ons Natuur Ontdekking Centrum te komen vertellen over het wonderbaarlijke leven van
de libelle. Eerst zal hij een aantal belangrijke weetjes over deze insecten met ons delen ,
waarna hij ook iets zal vertellen over zijn libellen inventarisatie op Koudenhoorn van vorig
jaar. Na deze inleiding van ongeveer een half uur geeft hij een rondleiding over het eiland
en gaan we op zoek naar de libellen en waterjuffen van dit jaar. De libellen komen namelijk
in deze tijd van het jaar tevoorschijn. Dit uitsluipen gebeurt namelijk van begin mei tot en
met augustus, voornamelijk in mei en juni.
Aanvang van de lezing is om 14.00 uur in het Natuur Ontdekking Centrum op Koudenhoorn
en de aansluitende wandeling eindigt om ongeveer half vier. De toegang is gratis en u
hoeft zich niet van te voren op te geven

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij uw aandacht gevraagd voor onze crowdfunding
actie. Deze komt langzaam op gang, maar wij hebben nog steeds uw steun nodig! Dus wij
hopen dat u de hier boven getoonde website nog eens wil bekijken…
www.voorjebuurt.nl/campaign/natuurontdekkingcentrumkoudenhoorn
of:
www.voorjebuurt.nl
Daarna: kies : TOON NATUUR en je ziet al snel onze actie!

Vriendelijke groeten namens de kerngroep van het NOCK,
Tom van Oort

