
  

NIEUWSBRIEF nr. 20, juli 2017, jaargang 2 

Beste vrijwilligers, donateurs en geïnteresseerden: 

Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende activiteiten van het NOCK:  

Tekenen en varen bij het Natuur 
Ontdekking Centrum. 
 

Juist dit jaargetijde leent zich voor allerlei activiteiten buiten in de vrije natuur. Niets lekkerder 
dan in het zonnetje  genieten van de zomerse kleuren en geuren. Daarom organiseert het 
Natuur Ontdekking Centrum op Koudenhoorn aankomende zondag 23 juli twee leuke 
buitenactiviteiten voor zowel kinderen als volwassenen. 

Zondagmiddag van 14.00 -16.00 uur kunnen kinderen vanaf 8 jaar onder leiding van Tineke 
Pot met verf, ezel en penselen de natuur in om de mooie plekjes van het eiland op doek vast 
te leggen. Tineke wil graag haar eigen enthousiasme voor het schilderen over brengen op de 
jeugd. “Schilderen is echt magie, door een paar verfstreken tover je zo een plaatje 
tevoorschijn, aldus de Warmondse kunstenares. 

 



 

 

De lange zomeravond nodigt uit om vanaf het water de verschillende landschappen van 
Warmond te ontdekken.  Al varend met de Heere Schouten leren we de kenmerken van de 
verschillende landschappen met hun eigen flora en fauna kennen en ervaren we de invloed 
van het landschap op de geschiedenis van Warmond en het leven van alledag. Het 
stratenplan, de doorgaande weg, de belangrijke gebouwen, alles valt op zijn plaats met dank 
aan het landschap.                                                                                                             

De teken activiteit is van 14.00 uur- 16.00 uur en de midzomeravond vaarexcursie is van 19.00 
uur- 21.30 uur. Mocht u deze zondag verhinderd zijn kunt u ook nog meevaren op 
woensdagavond 2 augustus, ook van 19.00 uur -21.30 uur. De vaarexcursies zijn overigens 
niet geschikt voor kinderen onder de 10 jaar. Opgeven voor deze activiteiten kan via email 
van het Natuur Ontdekking Centrum:  info@koudenhoornontdekken.nl Wij vragen van u een 
bijdrage van 7 euro voor de teken activiteit en 10 euro voor de vaarexcursie.                                             

 

 

STAND VAN ZAKEN CROWDFUNDING: 

 



Onze crowdfunding actie voor een webcamsysteem en een informatiezuil is succesvol afgesloten! Via 
de Stichting “Voor je Buurt” hebben wij hiervoor de laatste twee maanden actie gevoerd. Bij 
voldoende opbrengst kwamen wij ook nog in aanmerking voor een extra subsidie van de Provincie 
Zuid-Holland. En dat is ook gelukt! 

In totaal heeft de actie euro 2572,10 opgeleverd! (inclusief de subsidie van de Provincie.) 

Alle donateurs heel hartelijk bedankt! 

De komende periode gaan wij de plannen m.b.t. het webcamsysteem en de informatiezuil 
concretiseren en uitvoeren! 

Vriendelijke groeten, 

de kerngroep van het NOCK 

 


