
  

NIEUWSBRIEF nr. 11, januari 2017, jaargang 2 

Beste vrijwilligers, donateurs en geïnteresseerden: 

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief in 2017 van het NOCK met weer een 
aantal interessante stukjes, nieuwtjes en een terugblik op enkele gebeurtenissen 
in december 2016. De komende activiteiten hebben wij in de vorm van een 
kwartaalkalender als aparte bijlage aan deze email toegevoegd. Veel leesplezier 
toegewenst. 

Openingstijden tot eind maart 2017. 

In de maanden januari t/m maart zijn onze openingstijden aangepast. We zijn nu 
geopend: 

ZONDAGEN 14.00 – 17.00 uur 

15, en 22 JANUARI 2017 

5, 12, 19 en 26 FEBRUARI 2017 

5, 12, 19 en 26 MAART 2017 

(Vanaf april 2017 gelden weer de seizoen openingstijden op 
woensdagmiddag, zaterdagmiddag en zondagmiddag van 14.00 – 17.00 
uur.) 

Een echte winter is het tot dusver nog niet geweest, maar toch hebben 
wij als NOCK niet stilgezeten… Hieronder een kort verslagje van de  
winteractiviteiten die wij al achter de rug hebben:   

26 november:  Winterfair bij het Paviljoen 

Aan de winterfair van het Paviljoen hebben ook wij een 
bijdrage geleverd.  Bij het NOCK waren een aantal leuke dingen 
te doen,  zoals vetbollen maken, herfst/winterkunstwerkjes 



maken, de nieuwe opstelling in het NOCK bekijken, 
boomsilhouetten in de winter herkennen, de prachtige 
slideshow over paddenstoelen bewonderen, enz. Ook waren er 
in samenwerking met “Boek en Zo” uit Warmond allerlei 
cadeautjes over de natuur te koop. Hoewel het niet heel erg 
druk was, is het een mooie dag geweest en hebben wij veel 
waarderende reacties gekregen.  

18 december: Winterwandeling in de polder 

Samen met een aantal Warmondse boeren organiseerde het 
NOCK een winterwandeling in de polders achter het Bos van 
Krantz…. (Grote en kleine Hemmeerpolder)  Met 11 
enthousiaste wandelaars togen wij vanaf de boerderij van 
Rene Vergeer onder de bezielende leiding van Fer Vergeer en 
Theo Warmerdam op pad door de schitterende 
Hemmeerpolder. Voor deze gelegenheid hadden de boeren de 
polders voor ons opengesteld en zij wisten er ook heel veel 
over te vertellen! Halverwege de wandeling was er een stop bij 
de koeienstal van Fer en Rene Vergeer, waarbij onder het 
genot van koffie en koek een interessante toelichting op het 
boerenbedrijf werd gegeven. 

 

 

 

 

 

28 december: Duurzaamheidsmarkt van de gemeente Teylingen. 

Op 28 december 2016 organiseerde de gemeente Teylingen in 
Sassembourg een duurzaamheidsmarkt. Aangezien ook het NOCK 
heel erg voor duurzaamheid is, hebben wij positief gereageerd op het 
verzoek van de gemeente om met een stand op deze markt aanwezig 
te zijn. Onze stand had natuurlijk ook de bedoeling om het NOCK te 
promoten…. En dat is aardig gelukt. Tijdens de markt werd ook door 
de voorzitter van de Betrokken Teylingers, Hans Goudsmit, het plan 
geïntroduceerd om in de Gemeente Teylingen een 2000 tal nieuwe 
bomen aan te planten. 

 

 

Tot zover de bijzonder geslaagde activiteiten die achter ons liggen… Voor 
de komende weken hebben wij weer nieuwe activiteiten op stapel staan! 
Hieronder een toelichting op de twee eerstkomende activiteiten:  

 



 

22 januari  Nestkasten maken. 

In samenwerking met de vogelwerkgroep Teylingen gaat het 
NOCK op Koudenhoorn op een paar geschikte plekken een 
aantal nestkasten ophangen om vervolgens de ontwikkelingen 
te volgen. De uitnodiging hieronder is ook gepubliceerd in de 
regionale pers: 

Nestkastjes bouwen voor kinderen  in het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn. 

  

                                        

 

Hoewel de lente nog wel even op zich zal laten wachten breekt nu toch al weer de 
tijd aan voor het bouwen en ophangen van nieuwe  nestkastjes. Vogels houden 
namelijk niet van nieuwe spullen, dus het duurt een paar weken voordat het huisje 
oud genoeg is om het  te betrekken. Daarnaast kan de nestkast in het voorseizoen 
ook prima dienst doen als schuilplek. 

Daarom organiseert het Natuur Ontdekking Centrum op zondag 22 januari van 
14.00 uur tot 16.00 uur een middag nestkastjes maken. Allereerst zal Charlotte 
Mathijssen van de vogelwerkgroep Teylingen iets vertellen over vogels en hun 
behuizing en daarna wordt er  onder leiding van een timmerman de nestkasten 
vakkundig in elkaar gezet. De gemaakte nestkasten kan je of in je eigen omgeving 
ophangen of ergens een mooie plek op Koudenhoorn geven. 

Omdat we van tevoren het hout moeten bestellen is inschrijving noodzakelijk. Dit 
kan via de email van het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn: 
info@koudenhoornontdekken.nl. Kosten per kind bedragen 10 euro, dat bij 
aanvang van deze activiteit kan worden betaald. 

 

 

 



29 januari  Winterwandeling in de polder 

Herhaling van 18 december. Mensen, die voor de eerste keer 
mee lopen krijgen voorrang bij plaatsing. 

Polder winterwandeling met stamppot maaltijd tussen de koeien . 

Juist de winter is  zo de moeite waard om er op uit te gaan. Enerzijds zorgt het 
winterzonnetje voor een bijzonder licht op de kale bomen en struiken.  Rietkragen 
kleuren roodbruin en de zon geeft hun pluimen een prachtig gouden glans. En een 
laagje rijp op bomen en struiken geeft het polderlandschap een sprookjesachtig 
voorkomen. In deze periode van het jaar laat de grauwe gans zich zien samen 
met soortgenoten als kolgans en rotgans. Ook verzamelen grote groepen 
smienten zich te midden van zaagbekken, nonnetjes, kuifeenden en 
wintertalingen. Anderzijds is het  juist in deze periode goed om naar buiten te 
gaan en te genieten van het winterlicht.  Hoe meer daglicht, hoe beter.                                                         

                                                                                     

Kortom, juist deze tijd van het jaar maakt een wandeling in de polders rond de 
Kaag de moeite waard. Daarom organiseert Het Natuur Ontdekking Centrum in 
samenwerking met de boeren op 29 januari een winterwandeltocht door de 
Hemmeerpolder. Tijdens deze unieke wandeltocht door de Hemmeerpolder krijgt 
u uitleg over  de natuur in deze prachtige polder. Daarnaast brengen we een 
bezoek aan het melkveebedrijf van Theo Warmerdam, die met name bekend staat 
om zijn zeer smaakvolle kaas en boter . 

Tenslotte kunt u in de stal van Rene Vergeer aanschuiven voor een 
winterstamppot, die genuttigd wordt tussen de koeien. 

Het maximum aantal deelnemers is beperkt , daarom is opgeven noodzakelijk. U 
kunt zich zowel opgeven voor de wandeling als voor de maaltijd als voor beide. 
Dit kan via de email van het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn, 
info@koudenhoornontdekken.nl .De kosten voor deze winterwandeling bedragen 
4 euro en eveneens 4 euro voor de stamppotmaaltijd. 

 



Actie “2000 bomen voor Teylingen”. 

Tijdens de duurzaamheidsmarkt van de gemeente Teylingen heeft het Natuur 
Ontdekking Centrum samen met de Vereniging Betrokken Teylingers het plan 
gelanceerd voor 2000 nieuwe bomen in Teylingen. Tijdens de nationale klimaat 
top oktober vorig jaar  hebben een aantal partijen, waaronder Staatsbosbeheer, 
het plan opgevat om  te komen tot de aanleg van 100.000 hectare nieuw bos als 
1 van de maatregelen om de in Parijs afgesproken klimaatdoelen te halen.  Het 
Natuur Ontdekking Centrum en Betrokken Teylingers willen dat ook de gemeente 
Teylingen haar deel neemt in dit mooie plan. Daarnaast blijkt er in Teylingen ook 
grote behoefte te bestaan aan nieuwe groengebieden. De beide partijen willen dan 
ook graag met de gemeente op zoek gaan naar plekken waar we door middel van 
het planten van nieuwe bomen een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen 
van rijk en gemeente maar ook aan de vergroening van de eigen leefomgeving. 
We houden u op de hoogte van de stand van zaken.  

Verlanglijstje: 

Het NOCK kan altijd wel meer geld gebruiken! Wij proberen voortdurend om via 
sponsoring, crowdfunding, donateur werving en andere middelen het NOCK in 
stand te houden en uit te breiden! Zo willen wij graag nog een aantal zaken 
realiseren: 

- Bankjes bij de werktafels, 
- Een ontvangstbalie, 
- Een invalidenramp (het NOCK moet natuurlijk ook rolstoeltoegankelijk zijn!) 
- Een opbergkist voor practicummaterialen buiten. (emmers, visnetten, enz.) 
- Een schoolbord voor buiten. 
- Een plattegrond met de landschappen van Teylingen opdat wij de mensen 

kunnen laten zien waar de landschappen zich bevinden. (en je er naar toe 
kunt wandelen.) 

- Verder ontwikkelen en uitbreiden van een wandelroute langs de 
verschillende landschappen in Teylingen. 

Mocht u hierboven iets zien waarvan u denkt “ ja, dat is leuk om te 
schenken/sponsoren”, aarzel dan niet om contact op te nemen.(eenvoudig door 
deze mail te beantwoorden… Wij zullen in ieder geval een leuke tegenprestatie 
bedenken! 

Vrijwilligers: 

Zoals zoveel vergelijkbare organisaties, is het NOCK afhankelijk van de inzet van 
vrijwilligers. Momenteel is er een kleine groep enthousiastelingen die er tot op 
heden in is geslaagd om het NOCK een actieve, aansprekende voorziening in 
Teylingen te laten zijn! Een van onze belangrijkste drijfveren is om de inwoners 
van Teylingen te laten zien, beleven en ontdekken hoe mooi de natuur in hun 
eigen omgeving eigenlijk is!  



Wij zouden echter heel graag ons team uitbreiden met een aantal 
gastheren/vrouwen om het Natuur Ontdekking Centrum op geregelde tijden 
geopend te houden… Wij streven er naar om de tijdsinvestering beperkt te houden 
tot 1 a 2 keer per maand op een woensdag- zaterdag of zondagmiddag van 14.00 
uur tot 17.00 uur. Om de mensen te woord te kunnen staan, wordt er ook een 
korte “inwijdingscursus” gegeven… 

Wilt u er eerst meer van weten, stuur dan een mailtje naar 
info@koudenhoornontdekken.nl en wij nemen contact met u op! 

 

 

 

Vriendelijke groeten namens de kerngroep van het NOCK, 

Tom van Oort, Hans Goudsmit. 

 

 


