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Beste vrijwilligers, donateurs en geïnteresseerden:
Deze keer alleen even de aankondiging van de bomenwandeling op
Koudenhoorn op zondag 5 februari as. en een kort verslagje van de
succesvolle middag “Nestkastjes maken” op zondag 22 januari jl.

Winterwandeling Koudenhoorn Beleven 5 febr. As.
Ook op Koudenhoorn valt er juist in de winter veel te ontdekken. Door zijn
ontstaansgeschiedenis kom je op het eiland diverse landschappen tegen elk met
hun eigen boomstructuren. Elke boom heeft immers een eigen strategie om te
overleven in verschillende weersomstandigheden. Maar ook de mens heeft zo
zijn invloed op het wel en wee van de bomen. Dit samengaan van natuur en
cultuur kunt u op zondag 5 februari ervaren tijdens de winterwandeling
Koudenhoorn voor het hele gezin met als thema ‘Bomen in de winter’.

We beginnen om 14.00 uur in het Natuur Ontdekking Centrum, waar de
bekende tuin-en landschapsontwerper Ruud Aanhane een inleidend verhaal zal
houden over de landschappen op dit bijzondere eiland. Daarna zal hij ons al
wandelend rondleiden over het eiland en zijn verhaal verder illustreren. Om
ongeveer 16.00 uur zijn we dan weer terug bij het Natuur Ontdekking Centrum.
Opgeven is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden, maar een vrijwillige
bijdrage is altijd welkom.

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. Daarom heeft een enthousiaste club van ongeveer
vijftien kinderen op zondag 22 januari jl. een tiental nestkasten
in elkaar gezet. Het hout voor de nestkasten is afkomstig van
de stichting Bollenstreekhout. Zij hebben het hout belangeloos
beschikbaar gesteld dat afkomstig was van de kap van een
aantal bomen in de Antoniuslaan te Sassenheim. Na een korte
inleiding van Charlotte Matthijsen van de vogelwerkgroep
Teylingen, barstte het bouwgeweld los onder leiding van
timmerman Gerrit en een aantal enthousiaste vaders en
moeders!

We hebben er mooie bankjes bij!
Onze interieurbouwer, Max Kortenhorst heeft z’n best weer gedaan en een aantal
bankjes bij de werktafels gemaakt! Bedankt, Max!

Vriendelijke groeten namens de kerngroep van het NOCK,
Tom van Oort, Hans Goudsmit.

