12 december 2014

VRIENDEN-nieuwsbrief nr.3

Beste vrienden van de schaapskooi Bergen,
Hier is de derde nieuwsbrief uit ons eerste jaar van bestaan. Wij willen jullie berichten over
de activiteiten in de afgelopen maanden, de plannen voor de komende tijd en over het
aantal donateurs (Vrienden).
WIST U OVERIGENS dat de meest recente agenda altijd te vinden is onder het kopje
activiteiten op onze website www.schaapskooi-bergen.nl?

afsluiting van de duinbegrazing in 2014
Op 2 november hebben we de schapen de laatste maal ingehaald in de kooi, ter afsluiting
van het begrazingsseizoen. Marijke (en Martin), de herders, gaan zich voorbereiden op het
binnenwerk op het bedrijf in Rinnegom. Hopelijk vinden ze de tijd de door het bestuur
gegeven boekenbonnen te verzilveren en ervan te genieten.
De schapen gaan zich op de malse novemberweide aansterken voor de lammerperiode.
WEET U NOG dat eind augustus de eerste groep ooien ‘geel’ gedekt is en dat de eerste
lammetjes verwacht worden rond half januari 2015?
een infoscherm bij de voordeur en een nieuwe beameropstelling
In de maand november hebben beheerders van de schaapskooi en Wim van Bokhorst van de Beleidsgroep - met monteurs van de firma Radio Bakker Alkmaar een
professionele beameropstelling in het filmgedeelte van de bezoekersruimte gemaakt.
Daardoor kunnen de IVN-gastheren en - dames makkelijker films voor bezoekers vertonen.
Voor passanten die de schaapskooi onbemand aantreffen is er een infoscherm naast de
voordeur gemonteerd. Een bewegingsmelder zet het scherm in werking, met uitleg van de
herder en een door beheerder Frits Dijkhof gemonteerd filmpje van de kudde in de duinen.
Op deze wijze krijgen bezoekers, ook als er
geen schapen in de kooi zijn, de nodige
achtergrondinformatie.
terugblik op de Fjoertoer op zaterdag 29
november
Onze herder Marijke Dirkson, zelf woonachtig
in Egmond, heeft de schaapskooi bij de
organisatoren van deze nachtwandeltocht
vanuit Egmond aan Zee aangedragen als één

der cateringposten voor de lange versies van de tocht. Met een ploeg vrijwilligers is er een
apart verlicht aankomstpad met flexnetten gecreëerd, en een terreintje waar ze zelf
(verlicht!) met vijf verlichte schapen en haar verlichte hond rondjes liep en uitleg gaf aan de
wandelaars die daarvoor de tijd hadden/namen. Haar zoontje, de jongste ( en verlichte!)
herder van Noord-Holland - zo schat ik in - was beurtelings op zijn loopfiets en bij de
schapen te vinden. In de kooi stonden heel veel tafels voor de voor velen welkome
rustpauze.
Vanuit de schaapskooi zag je in het donker de golvende, met koplampjes verlichte
mensenfile aankomen en met rood achterlicht weer terug-golven: heel toepasselijk gezien
hun volgend doel, de zee bij Bergen aan Zee.
komende activiteiten: de Kerstmarkt van Rotary Bergen en het Midwinterfeest
Op zondag 14 december van 12.00 tot 18.00 uur houdt Rotary Bergen zijn jaarlijkse
Kerstmarkt rond de Ruïnekerk in Bergen. Onze Stichting heeft samen met Marijke Dirkson
een tafel bemachtigd, waar we ons zullen presenteren. We hopen velen van jullie ook daar
te mogen begroeten.

Op zondag 21 december van 15.00 tot 18.00 uur is er het Midwinterfeest in de
schaapskooi. Het programma biedt veel afwisseling: een wensboom en (samen-)zang en
voor de inwendige mens koeken en warme drank. Ook deze activiteit zal in de pers worden
aangekondigd, maar u kunt nu uw (digitale?) agenda al bijwerken …

datum nieuwe werkochtend dinsdag 3 maart 2015 van 9.00 tot 12.00 uur
Na de werkochtend van zaterdag 4 oktober is er door de
acht aanwezige werkers een nieuwe datum geprikt, zie
het kopje. We hebben ons die zaterdag overigens
ontfermd over het opschot aan de west- en zuidkant van
de kooi.
We pakken 3 maart in principe de begroeiing van het
(speel-)duin achter de schaapskooi aan, daar ligt al veel
grof takkenwerk en daar staan groeizame bramen, die
het voor kinderen minder aantrekkelijk maakt daar te
klimmen.
Meld je aan op secretaris@schaapskooi-bergen.nl, dan
zorgt Egbert t.z.t. voor voldoende en professioneel
materieel.
plannen voor een zitkring
We verwachten in het vroege voorjaar tevens een
aanvang te kunnen maken met de realisatie van een
zitkring op het zandveld aan de zuidzijde van de kooi. Er
zijn al amerikaanse eiken geveld, elders in het duin, we
hebben al een werkplan. De volgende stap is nu het
financieren van de lintzaagploeg, die daarvoor moet
worden gecontracteerd.
donaties, subsidies en sponsorbedragen
Het werk van de Stichting Schaapskooi Bergen wordt mede mogelijk gemaakt door
sponsorbijdragen van de firma Hes en de firma Tauber, beiden betrokken bij de bouw, en
van Tally Ho in Bergen en van de Stichting Het Bergens Hertenpark en door de inzet van
Landschapsbeheer Rinnegom. Ook is er in 2014 door het Groenfonds Noord-Holland een
subsidie aan ons verstrekt.
In 2014 hebben we inmiddels 94 VRIENDEN-donateurs ingeschreven. Daarnaast zijn we
dankbaar voor de vele eenmalige particuliere sponsorbedragen van donateurs, waardoor
er totaal voor 2520 euro aan particuliere ondersteuning aan de exploitatie is bijgedragen.
We verzoeken jullie de donatie voor 2015, van 20,15 €, over te maken op onze
bankrekening NL03 RABO0139198784 ten name van Stichting Schaapskooi Bergen te
Alkmaar (??!!) want daar zetelt het penningmeesterschap nu eenmaal. Alvast onze dank.
(Mocht u onverhoopt toch willen afzien van een verder donateurschap, wilt u dat dan
doorgeven aan penningmeester@schaapskooi-bergen.nl)

vacature binnen het bestuur

Marc Eriks heeft om persoonlijke redenen zijn taak als interim-voorzitter moeten
beëindigen: voor het bestuur mede een tegenslag, mede omdat zijn jonge daadkrachtige
inbreng een mooie aanvulling was op onze gepensioneerde inzet. Ook op deze plaats:
dank, Marc, voor je vele ideeën en contacten die je voor ons hebt benaderd en
geïnteresseerd. Het voorzitterschap wordt voorlopig door penningmeester Kees Boon
waargenomen, daarbij overigens bijgestaan door Wim van Bokhorst , van de Beleidsgroep
(het overlegorgaan van de vier samenwerkende partijen in de (Stichting) Schaapskooi
Bergen).
Binnen het bestuur bestaat er nu een vacature, met als taakinvulling PR en mogelijk (op
termijn) het voorzitterschap. Wij zijn nog in afwachting van het door het IVN-bestuur
volgens afspraak te leveren bestuurslid, die de plaats van Marc Eriks zal innemen.
herdruk nieuwe folder
De folder die we onlangs hebben verspreid vond zo veel aftrek, dat we een nieuwe
bestelling hebben gedaan. We willen daarin elk jaar als inlegvel een jaarprogramma
invouwen, zodat we met deze folder langere tijd toe kunnen.
Planning voor de begrazing in 2015
Onlangs is de begrazing van het afgelopen jaar met PWN en herder geëvalueerd en wordt
er aan het graasrooster voor komend jaar gewerkt. Herder en Stichting hebben bovendien
de wens om de kudde op publieksdagen (weekenden en vakantiedagen) zoveel mogelijk
nabij de kooi te laten grazen, waardoor excursies of particuliere wandelingen vanuit de kooi
naar de kudde qua afstand haalbaar zijn. In een volgende Nieuwsbrief hopen we daar meer
over te kunnen vertellen.
Overigens rekenen we er weer op dat er vroeg in het volgend jaar ooien met jonge
lammetjes in de kooi zullen komen om aan te sterken richting het buiten-graaswerk.
Tot zover deze nieuwsbrief. Wij hopen dat de informatie u weer 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

Voor contact over het VRIENDEN-netwerk en over de Nieuwsbrief:
penningmeester@schaapskooi-bergen.nl

