
   

NIEUWSBRIEF nr. 48, januari 2019, jaargang 4 
 

Beste vrijwilligers, donateurs en geïnteresseerden: 

Hierbij ontvangt u weer een speciale nieuwsbrief van het NOCK!  

 

1.: Winterprogramma voor de maand 
februari 2019: 
 
Woe. 6 februari: Wintervoer vogels 
(jeugdclub) 
Zo. 10 februari: Winterwandeling met 
stamppot. 
Zo. 17 februari: Nestkasten maken 
voor jong en oud. (zie volgende nieuwsbrief) 

 



 
Woe. 6 februari: Wintervoer vogels 
(jeugdclub) 

 
Nu de winter zijn intrede heeft gedaan is het goed om onze vogels een handje te helpen 
bij het doorkomen van de winter. En wat het is het een mooi gezicht al die verschillende 
vogels in de tuin die zich tegoed komen doen aan al het zelfgemaakte en opgehangen 
lekkers….                                  

Daarom organiseert  het Natuur Ontdekking Centrum op Koudenhoorn een speciale 
middag voor het maken van allerlei verschillende soorten vogelvoer.  Op woensdag 6 
februari worden kinderen tot 12 jaar van harte uitgenodigd om tussen 14.00 uur- 16.00 
uur naar ons centrum te komen om daar allerlei vogellekkernijen te maken. We beginnen 
met een korte rondgang over het eiland om te kijken welke vogels we kunnen verwachten 
en daarna gaan we aan de slag. Zorg voor passende kleding en een tasje om het vogelvoer 
mee naar huis te nemen. De kosten bedragen 2 euro. 

 Aanmelden kan via info@koudenhoornontdekken.nl 

Zo. 10 februari: Winterwandeling met 
stamppot. 
 
De winter laat de natuur vaak weer van een andere en vaak heel mooie kant zien. Het nog 
laagstaande zonnetje geeft het riet een gouden glans en de rijp zorgt voor een dun laagje 
ijs op bomen en planten. Vele smienten, krakeenden, kuifeenden en wintertalingen 
voelen zich in grote getalen thuis op het koude water van de Kagerplassen en in de polder 
worden grote groepen grauwe ganzen vergezeld door Canadese- en kolganzen. De hazen 
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maken zich op voor de paartijd en rennen en vliegen daarom door de weilanden. Kortom, 
een winterwandeling in de polder is een belevenis. Daarom organiseert het Natuur 
Ontdekking Centrum op zondag 10 februari in samenwerking met de boeren een 
winterwandeling in de polders. Hongerig door de tocht eten we vervolgens een 
winterstamppot tussen de koeien in de stal van de familie Vergeer. 

Deze tocht voor jong en oud begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur en 
aansluitend is het stamppot eten tot ongeveer 18.00 uur. De kosten voor de wandeling 
bedragen 4 euro en die voor de stamppot 6 euro en kan je ter plekke voldoen. 
Aanmelden voor deze activiteit kan via de website: info@koudenhoornontdekken.nl  of 
het gelijknamige emailadres. 

 

                  

 
2.: Circulair geproduceerde infodesk! 
 
Circulair geproduceerde infodesk maakt inrichting NOCK compleet. 

Met de komst van een infodesk is de aankleding van het Natuur Ontdekking centrum 
Koudenhoorn compleet. Deze desk , gesponsord door het Jacoba van Beierenfonds, is niet 
alleen heel stijlvol, maar al het gebruikte materiaal heeft een tweede leven gekregen. 

Ontwerper en uitvoerder Max Kortenhorst is al lang bezig met het circulair gebruiken van 
allerlei materiaal. Zo heeft hij in deze desk legoblokjes, plastic flessen, sloopmateriaal uit 
een bankfiliaal van een Nederlandse bank en overbodig materiaal van een verhuisbedrijf 
verwerkt. “Ik heb zo allerlei gedumpt materiaal een tweede leven gegeven”, aldus Max. Hij 

mailto:info@koudenhoornontdekken.nl


heeft sinds een paar jaar een bedrijf dat geheel werkt volgens de principes van de circulaire 
economie, “Circulair Customs”. 

Het Natuur Ontdekking Centrum is niet alleen blij met het gereed komen van deze         
infodesk, maar is verheugd om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan een 
duurzame maatschappij! 

 

 
 

Vriendelijke groeten, 

Team NOCK  
www.koudenhoornontdekken.nl 

Email: info@koudenhoornontdekken.nl 

Facebook: “Natuur Ontdekking Centrum 
Koudenhoorn@koudenhoornontdekken” 

http://www.koudenhoornontdekken.nl/

