
  

NIEUWSBRIEF nr. 29, december 2017, jaargang 2 
 

Beste vrijwilligers, donateurs en geïnteresseerden: 

Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van het NOCK in 2017. 

 
TEAM NOCK WENST U FIJNE FEESTDAGEN! 
 

 
 
 



DONDERDAG 28 DECEMBER: DUURZAAMHEIDSMARKT  
“DE GROENE UITDAGING” 
 
Ook dit jaar doet het NOCK weer mee aan de duurzaamheidsmarkt, die 
door de gemeente Teylingen wordt georganiseerd in “Sassembourg” te 
Sassenheim.  Wij richten weer een stand in om aan bekenden en 
onbekenden met het NOCK  onze “duurzame boodschap” uit te dragen. 
Wij hopen ook u te ontmoeten! 
 
VISSEN SCHILDEREN! 
 
Op 12 november jl, tijdens de Warmondse Kunstweek, 
waren er  in het NOCK  12 enthousiaste kunstenaartjes 
in de dop om inspiratie op te doen. Onder de 
bezielende leiding (ondanks verkoudheid!) van 
schilderes Tineke Pot (en assistente Elvira van Oort) 
stortten zij zich fanatiek op de opdracht  om vissen te 
schilderen. Het bleek dat de kinderen hier heel veel 
creativiteit in kwijt konden! Aan het eind van de 
middag konden de kinderen trots het eindproduct aan 
hun ouders laten zien. Vanwege het slechte weer 
konden de schilderijtjes later worden opgehaald. Voor 
foto’s van de werkstukken zie de website en facebook!  
 
HERFSTBLADEREN MIDDAG! 
 
Op 22 november jl. was er in het NOCK een middag voor de jeugd met als thema 
“Herfstbladeren” In samenwerking met IVN Leiden “de “Scharrelkids” en onder 
leiding van Els Witte begonnen ongeveer tien kinderen in de leeftijd van 4 -10 jaar 
aan een Memoryspel herfstbladeren herkennen. Vanuit het NOCK waren Rosa, Edith 
en Tom aanwezig om te helpen met de buiten verzamelde bladeren op creatieve wijze 
te “vereeuwigen” … Zo  werden er collages gemaakt, afdrukken van bladeren en 
raamposters.. Aan de foto’s (zie de website en/of facebook) is te zien dat de kinderen 
weer erg genoten hebben en – ook niet onbelangrijk – er zeker wat van hebben 
opgestoken! 
 
 
 
 



 
 
 
 
De Website is vernieuwd! 
Neem weer eens een kijkje op onze website en zie dat er behoorlijk wat 
vertimmerd is! Sinds een paar weken neemt Edith Boekraad (die sinds 
kort de communicatie en PR voor haar rekening neemt) de website 
onder handen. We zijn er nog lang niet mee klaar, maar de website is nu 
weer behoorlijk actueel te noemen! 
 
Begin januari volgt de eerste nieuwsbrief in 2018 met een aankondiging voor 
de “vogelvoermiddag” en de “winterwandeling met stamppot” … (zie ook de 
website en facebook!) 

Vriendelijke groeten, 

Team NOCK  

 
website: www.koudenhoornontdekken.nl 

Facebook: “Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn@koudenhoornontdekken” 

Email: info@koudenhoornontdekken.nl 



 


