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Beste vrijwilligers, donateurs en geïnteresseerden:
Deze keer alleen even de aankondiging van de vogelexcursies in de
Nationale Vogelweek en onze jaarlijkse “donateursbrief”.

Van 6 t/m 14 mei organiseert Vogelbescherming weer de Nationale Vogelweek
met een aantal vogelexcursies in heel Nederland. De Vogelwerkgroep Teylingen
geeft op zondag 7 mei ’s ochtends een excursie met de titel: “Welkom Koekoek”.
Informatie hieromtrent is te vinden op www.vogelweek.nl. Zoek op “Warmond”.

Wilt u deelnemen aan deze excursie dan dient u zich ook op deze site aan te
melden. (dus niet op de website van het NOCK!) Wacht niet te lang want het
aantal deelnemers is beperkt.
Op 9 en 11 mei zijn er excursies op de Strengen. Ook hiervoor kunt u zich opgeven
via de site www.vogelweek.nl

DONATEURS 2017

Hallo allemaal,
Afgelopen jaar mochten wij een flink aantal mensen verwelkomen als donateur van het
Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn. Velen van hen hebben deelgenomen aan de
activiteiten die er georganiseerd werden. Misschien u zelf ook wel!
Het eerste jaar, vol met verschillende activiteiten zit er alweer bijna op en ook komend jaar
(van 1 april t/m 31 maart 2018) hopen wij weer geregeld activiteiten te organiseren. Om dit
allemaal mogelijk te maken hopen wij ook u als donateur te mogen noteren!
Voor nadere bijzonderheden kunt u terecht op onze website “koudenhoornontdekken.nl”
of op facebook “ Natuur Ontdekking Centrum”. Ook proberen wij in de week voorafgaand
aan een activiteit een stukje in de plaatselijke krant te laten opnemen. En ook door middel
van posters houden wij u op de hoogte. Tenslotte krijgt u als donateur een persoonlijke
aankondiging per e-mail.
Per jaar bedraagt de donatie 10,00 euro per persoon of 15,00 euro voor een gezinsdonatie.
Wilt u daadwerkelijk donateur worden, beantwoord dan simpelweg deze mail! Vervolgens
kunt u de donatie overmaken op rekeningnummer NL50INGB0006811236 ten name van
Stichting Natuurvrienden Koudenhoorn te Warmond o.v.v. “donatie of gezinsdonatie”.
Zodra wij uw betaling hebben ontvangen, kunt u uw donateurskaart voor 2017 afhalen in
het centrum. Het centrum zal in principe open zijn op woensdag en zondag tussen 14.00 en
17.00 uur. Daar ontvangt u ook – omdat wij blij zijn dat u het centrum (weer) wilt steunen –
een eenmalig deelnamebewijs voor een activiteit naar keuze voor u en uw gezinsleden.
Mocht u ook interesse hebben om het team van vrijwilligers te komen versterken, dan
horen wij dat natuurlijk graag van u. U kunt dan een berichtje achterlaten op onze website,
onder het kopje “contact”. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. U kunt
natuurlijk ook in het centrum terecht.
Met vriendelijke groet,
Stichting Natuurvrienden Koudenhoorn

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

