NIEUWSBRIEF nr. 30, januari 2018, jaargang 3
Beste vrijwilligers, donateurs en geïnteresseerden:
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het NOCK in 2018.

Natuur Ontdekking Centrum helpt vogels de winter door.
Ook in het nieuwe jaar is er weer van alles te doen in het Natuur Ontdekking Centrum
op Koudenhoorn. Onze eerste activiteit van 2018 op zondag 14 januari a.s. staat in het
teken van de vogels. Hoewel je het natuurlijk kant en klaar kunt kopen is het veel leuker
om zelf allerlei soorten vogelvoer te maken en zo de vogels te helpen deze maanden door
te komen.

Deze activiteit, speciaal voor kinderen t/m 12 jaar, start om 14.00 uur en eindigt
om16.00 uur. Deelname is gratis en je kunt zo binnen lopen. (opgeven via de website of
het emailadres, onder aan deze blz. mag ook)
Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt natuurlijk op prijs gesteld.

Nog een leuk nieuwtje: Vorig jaar hebben wij in samenwerking met de vogelwerkgroep
Teylingen 11 nestkasten op Koudenhoorn geplaatst. (voornamelijk voor koolmezen en
pimpelmezen) Van deze kasten hebben we er negen kunnen terugvinden en daarvan zijn
er 7 “bewoond” geweest. Inmiddels zijn ze schoongemaakt en klaar voor het volgende
broedseizoen! (Wel hebben we gemerkt dat er bij veel kasten pogingen gedaan zijn om de
vliegopening te vergroten! Kennelijk zijn de kasten ook bij andere soorten in trek!)

VOORAANKONDIGING!
Op zondag 28 januari as. houden wij weer onze traditionele winterwandeling met als
afsluiting stamppot eten in de koeienstal. Vorig jaar een groot succes! U kunt zich
daarvoor nu al opgeven via onze website of het emailadres hieronder genoemd! (de
website is trouwens weer de moeite waard om een bezoekje te brengen) Er komt nog een
aparte nieuwsbrief voor deze activiteit en ook in de regionale pers zal er aandacht aan
worden besteed…

Vriendelijke groeten,
Team NOCK
website: www.koudenhoornontdekken.nl
Facebook: “Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn@koudenhoornontdekken”
Email: info@koudenhoornontdekken.nl

