12 juni 2014

VRIENDEN-nieuwsbrief nr.1

Beste vrienden van de schaapskooi Bergen,
Voor u ligt de eerste editie van de nieuwsbrief, waarvoor u heeft aangegeven die te willen
ontvangen. Er is namelijk het een en ander te melden rond de kooi:

de schaapscheerdag op 15 juni
2014
Van 11.00 tot 16.00 uur worden de
schapen van de kudde van Marijke
Dirkson bij de kooi geschoren.
Er zijn marktkramen met een aantal
bezigheden en verkoop van
wolprodukten, er kan wat gegeten en
gedronken worden.
We hopen velen van jullie ook te
ontmoeten en rekenen op een aantal
nieuwe aanmeldingen van vrienden.

terugblik op de Vriendenochtend van 10 mei
Tijdens de Europese Kijkdagen hebben we op zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur met
een achttal vrienden de kou en regen getrotseerd voor een eerste kennismaking.
Er is afgesloten met een wandeling met herder Martin naar de schapen op de uitloopweide,
west van de Uilenvangerweg. Ze waren in eerste instantie wat schichtig (“ze keken
vergeefs de kat uit de boom”) maar allengs liepen we tussen de schapen, die even
nieuwsgierig leken als wijzelf. Het zag er allemaal relaxed uit, en even relaxed schatte
Martin de zichtbare kudde op de helft van het totaal: volgens hem liep de rest achter de
vele duintjes uit het zicht.
Het was leuk de eerder al van Marijke opgepikte weetjes over de schapen door Martin te
laten aanvullen. Kortom: een leuke afsluiting van de ochtend.
Wel merkte hij opeens één schaap dat teruggetrokken in de bosjes lag. Dus er naartoe: het
dier leek niet fit en na de wandeling heeft hij het met de auto naar de kooi gebracht.
werkzaamheden rond de kooi en bij de schapen
Het bestuur heeft de afgelopen maand gesproken over de wijze waarop we de werkgrage
vrienden een eerste keer bij elkaar kunnen krijgen:

Boswachter Egbert van Diepen van PWN is op woensdag 9 juli van 9.00 tot 12.00 uur
met het nodige materieel bij de kooi om met vrienden aan de slag te gaan: bramen snoeien
op het duin achter de kooi, de oevers van de poel verder schonen, en vogelkers uitsteken
langs het pad tussen parkeerplaats en de kooi.
Marijke Dirkson heeft een aantal klussen bij de schapen en bij de kooi benoemd waarvoor
zij graag vrienden en vrijwilligers wil inzetten, zoals:
Gastheer/vrouw zijn bij open dagen en evenementen, assistentie bij verplaatsingen van de
kudde over de weg, controle van de uitloopweide, stalwerkzaamheden (water en voer
geven) en assistentie in de aflammerperiode, selecteren, scannen, gezondheid controleren
binnen de kudde.
Zij zal later in het jaar via de nieuwsbrief vrienden uitnodigen voor een voorlichting en voor
kennismakingsgesprekken met gegadigden.
U kan zich voor beide werkgroepen aanmelden bij de secretaris, Louis Melchior, op
secretaris@schaapskooi-bergen.nl of bij de bestuurs-tent op de schaapscheerdag.

subsidie van het Groenfonds
Het bestuur heeft onlangs de toezegging van een substantiële bijdrage het Groenfonds
2014 binnengesleept. Hierdoor zijn wij voor dit eerste jaar van de schaapskooi een goed
eind op weg met de dekking van de verwachte kosten. Daarbij helpen natuurlijk ook de
bijdragen die we van de vele vrienden mochten ontvangen.
Overigens zijn wij nog op zoek naar enkele grotere sponsoren, ook voor de komende jaren.
vacature binnen het bestuur
We zijn als bestuur al enige tijd op zoek naar een voorzitter/-ster als vijfde bestuurslid. Op
dit moment is Marc Eriks interim-voorzitter, maar hij wil zich binnen het bestuur met andere
taken bezighouden. Gezien het feit dat het bestuur bestaat uit louter mannen, gaat de
voorkeur uit naar een vrouw. Heeft u aspiraties of kent u iemand die hiervoor geschikt lijkt,
ook als het zou gaan om een andere taak, bijv. PR-sponsoring, wilt u dan contact opnemen
met Marc Eriks, tel. 072-5813047?

Tot zover deze nieuwsbrief. Wij hopen dat de informatie u zal aanspreken en rekenen op
een snel tot ziens.
Voor informatie over activiteiten die de herder, PWN en IVN in en rond de schaapskooi
organiseren wijzen we u op de websites:
www.schaapskooi-bergen.nl
www.rinnegom.nl
www.pwn.nl
www.ivnnkl.nl
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Stichting Schaapskooi Bergen

