12 september 2014

VRIENDEN-nieuwsbrief nr.2

Beste vrienden van de schaapskooi Bergen,
Hier is de tweede nieuwsbrief. Er is weer veel te vertellen over de afgelopen maanden en
er staat tot november het een en ander op de agenda.
WIST U OVERIGENS dat de meest recente agenda altijd te vinden is onder het kopje
activiteiten op onze website www.schaapskooi-bergen.nl?

terugblik op de schaapscheerdag op 15 juni 2014
Het schapenscheren vond plaats
voor de kooi, zodat iedereen goed
zicht had op de snelle en trefzekere
handen van de scheerders. Je
hoorde wel wat bezwaren van vooral volwassen - omstanders
tegen de beenworp en vervolgens
houdgreep waarmee de schapen in
de goede houding voor het scheren
werden gebracht. Voor zover
bekend overigens zonder blessures
van de sportieve beesten. Blijkbaar
waren ze door Martin en Marijke in
goede conditie voor de tatami
opgeleid. Er was een behoorlijke belangstelling,
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ook voor de diverse kramen met producten en viltdemonstratie, én natuurlijk voor de
cateraar. We zagen veel vrienden. Leuk, hoor!
de begrazing in een heel seizoen
Velen van jullie hebben de start van het begrazingsseizoen meegemaakt, zeker als je op
de openingsmanifestatie van de schaapskooi op zondag 23 maart bent geweest.
De weken daarna overnachtten de schapen regelmatig in de kooi. Na de eerste ronde
begrazing door de duinen is de kudde ingezet op andere plaatsen: bermen en andere
plekken in Bergen, maar ook in Egmond en zelfs veel zuidelijker. Daardoor bleef de kooi
ook ’s nachts lange tijd leeg en moesten bezoekers ‘het doen’ met het zicht op de mest.
Nadat de duinvegetatie een periode rust heeft gekregen, volgt een tweede en een derde
ronde van begrazing in september en oktober. Voor uitgebreide informatie over de
begrazing in de duinen verwijzen we naar het kopje ‘de heerdgang’ op onze site.
Op de zondagmiddagen van augustus en september heeft Marijke (of een der andere
herders) de kudde van de uitloopweide naar de stal gehaald. Daaraan bestond behoefte bij

bezoekers én bestuur, en het voldoet dan ook zeer aan de verwachtingen. Leuke
bijkomstigheid is dat in het weekend ook andere herders dan Marijke het publiek over het
hoeden vertelden. Voor kinderen blijft het natuurlijk leuk om de schapen in de kooi echt te
kunnen aanraken en met een handje biks te mogen verwennen.
WIST U OVERIGENS dat eind augustus de eerste groep ooien ‘geel’ gedekt is en dat de
eerste lammetjes verwacht worden half januari 2015?
terugblik op de werkochtend van woensdag 9 juli
Boswachter Egbert van Diepen van PWN had een assortiment gereedschappen in zijn
bestelauto liggen waarmee we met een mens of wat de houtopslag bij de poel te lijf gingen.
Daarbij namen we ook de restanten eerder gekapt hout mee. Op een handig draagbaar –
een relikwie uit het leger of uit de Indië-tijd? - werd alles aan de rand van het terrein
gebracht. Met voldoening keken we bij vertrek naar de ‘keurig gekapte’ oevers van de poel.
En nu is het de taak van de schapen om ook hier alles ‘lekker kort’ te houden.
En wij kunnen dan onze blik op een volgende klus richten: het begaanbaar maken van het
duin achter de kooi.
nieuwe werkochtend
Deze staat op
zaterdag 4 oktober 2014 van 9.00 tot 12.00 uur
gepland.
Met een uitgebreide koffiepauze, hoor! We pakken dan in principe de begroeiing van het
duin achter de schaapskooi aan. Meld je aan op secretaris@schaapskooi-bergen.nl, dan
zorgt Egbert voor voldoende en professioneel materieel.
subsidies en sponsorbedragen
Het werk van de Stichting Schaapskooi Bergen wordt mede mogelijk gemaakt door
bijdragen van de firma Hes en de firma Tauber, beiden betrokken bij de bouw, van het
Groenfonds Noord-Holland en van Tally Ho in Bergen en van de Rotary Bergen. Daarnaast
zijn we dankbaar voor de vele eenmalige particuliere sponsorbedragen van donateurs.
Het bestuur heeft met de nu toegezegde bedragen voor 2014 de ruimte gekregen om
enkele nieuwe projecten aan te vatten. Er zijn ideeën - met begroting - en binnenkort hopen
we een keuze te maken, in de verwachting dat dat voor de bezoekers een welkome
aanvulling zal zijn van het gebouw met zijn mogelijkheden.
Overigens zijn wij nog op zoek naar enkele grotere sponsoren, ook voor de komende jaren.
vacature binnen het bestuur
Marc Eriks blijft voorlopig interim-voorzitter. Wij zijn wel op zoek naar een aanvulling van
het huidige bestuur van vier leden naar vijf. Heeft u aspiraties of kent u iemand die hiervoor
geschikt lijkt, wilt u dan contact opnemen met Marc Eriks, tel. 072-5813047?
nieuwe folder
Er is een nieuwe folder neergelegd op een groot aantal plaatsen in Bergen en Egmond. En
in de bezoekersruimte (voor de donateurs ter inzage!)

de paddenstoelendagen
Op
zaterdag 11 en zondag 12 oktober
organiseren IVN en PWN
hun jaarlijkse paddenstoeldagen in en rond de schaapskooi. Informatie op www.ivnnkl.net
kunst in de bezoekersruimte tijdens de kunsttiendaagse Bergen 2014
Van
vrijdag 17 oktober tot en met zondag 26 oktober
exposeren
drie kunstenaars onder de naam MetaFlorica in de bezoekersruimte. U bent dan ook zeer
welkom. Informatie over tijden in de agenda op onze site en de kunsttiendaagse-brochure.
afscheid van de schapen
In week 44 voltooit de kudde van Marijke en Martin de laatste duinbegrazingsronde in dit
seizoen. Daarna gaan de dieren naar andere plekken en naar een andere behuizing, mede
ter voorbereiding van het jongen (‘het onen’). We nodigen alle vrienden-donateurs uit dit op
zondag 2 november van 15.00 tot 16.30 uur
op een feestelijke wijze in de schaapskooi met hun aanwezigheid te omlijsten.
vrijwilligers bij de schapen
Marijke Dirkson heeft een aantal klussen bij de schapen en bij de kooi benoemd waarvoor
zij graag vrienden en vrijwilligers wil inzetten, o.a. als gastheer en gastvrouw.
In onze eerste nieuwsbrief schreven we daar al over. Zij nodigt via deze nieuwsbrief
vrienden uit voor een voorlichting en voor kennismakingsgesprekken met gegadigden op
woensdagavond 12 november van 19.30 tot 21.00 uur
in de bezoekersruimte van de schaapskooi.
U kan zich voor deze werkgroep aanmelden bij onze secretaris, Louis Melchior, op
secretaris@schaapskooi-bergen.nl of bij de bestuurs-tent op de paddenstoelendagen op 11
en 12 oktober.
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.net
Actuele informatie staat op onze facebookpagina www.facebook.com/schaapskooi-bergen
en op twitter @puurherder waarop Marijke te volgen is.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Stichting Schaapskooi Bergen

