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Papa, wat is dat getik boven ons hoofd?

Het lijkt wel of het regent, maar de zon 

schijnt. Het is een mooie dag in mei. 

Er klinkt een zacht geritsel, net als de wind 

die door de takken waait. Dan zien wij om 

ons heen heel veel rupsen, langzaam naar 

beneden dalen aan onzichtbare draden. 

Tientallen. De bladeren zijn bezaaid met 

kleine drolletjes van rupsen. 

“We horen de rupsen poepen!”



Over ons

IVN
IVN werkt aan een duurzame samenleving. Wij 
zijn ervan overtuigd dat we door mensen zelf in 
aanraking te brengen met de natuur, zij zich pas 
écht bewust worden van de waarde ervan. 
Daarom laten wij jong en oud de natuur van 
dichtbij beleven.

Scharrelkids
Vaker de natuur in gaan, hutten bouwen, kikkers 
zoeken, op stap met een IVN Natuurgids… Het 
levert geweldige ervaringen op en het is gezond. 
Maar het zorgt er ook voor dat kinderen een 
band met de natuur opbouwen. Als kinderen 
regelmatig de natuur intrekken, verhoogt dat 
hun interesse en betrokkenheid. En dat is weer 
belangrijk voor later.

Wil jij ook …….. 

IVN Alphen aan den Rijn heeft twee 

jeugdwerkgroepen: de Vlinders (4-8 jaar) en de 

Fladderaars (8-12 jaar). 

De Vlinders komen op elke 2e zondagmiddag van 

de maand bij elkaar van 14.00 – 15.45 uur, 

waarbij ouders ook van harte welkom zijn. Voor 

de activiteit betaal je € 2,50 per kind  per 

activiteit (incl. koffie/thee, wat te drinken voor 

de kinderen en wat lekkers erbij).  

De Fladderaars komen op de 2e zaterdagochtend 

van de maand bij elkaar van 9.15 – 11.45 uur. 

Deze kinderen zijn voor een heel schooljaar lid 

en betalen daarvoor € 14,00. De Fladderaars 

nemen zelf iets te eten en te drinken mee. 

Zin om een keertje mee te doen, stuur dan een 

mail  naar de jeugdcoördinator Gerda Bonninga: 

fladderaars.vlinders@gmail.com en je krijgt zo 

snel mogelijk antwoord.

• een TAKKENLES meemaken? 

• op BEESTJESJACHT? 

• de poten van een MILJOENPOOT tellen? 

• SPEUREN naar sporen ? 

• je NEUS in een nestkastje steken ? 

• SCHEPNETJES vies maken? 

• op SPINNENJACHT gaan? 

• STIEKEM opgezette dieren aaien? 

• de boel AFBREKEN? 

• een VOGELHAMBURGER maken?  

…. dan ben jij gewoon een Vlinder of 
een Fladderaar!!!
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