10 februari 2015

VRIENDEN-nieuwsbrief nr.4

Beste vrienden van de schaapskooi Bergen,
Hier is de vierde nieuwsbrief, nu in ons tweede jaar van bestaan, met een terugblik op
activiteiten in de afgelopen maanden en een vooruitblik, op o.a. het Lentefeest 22 maart.
WIST U OVERIGENS dat een laagje sneeuw rond en op de schaapskooi een
schilderachtig plaatje oplevert? (Maar ook dat de zonnepanelen dan ‘below zero’ terug
leveren? (terwijl de cv wél dubbelop draait: pech dus voor de penningmeester!)

infoscherm bij de voordeur en nieuwe beameropstelling
Voor passanten die de schaapskooi onbemand aantreffen is er een infoscherm naast de
voordeur gemonteerd; de software is geïnstalleerd:
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, achtergrondinformatie.
In de filmhoek is tevens een efficiënte opstelling voor de beamer gerealiseerd.

midwinterfeest
Op het midwinterfeest op zondag 21 december 2014 kwamen een aantal bezoekers zich
laven aan de warme glühwein en chocolademelk, die zingend geserveerd werd. En er was
zo gelegenheid even bij te praten. Dit initiatief van herder Marijke zal zeker komend jaar
terugkeren!

werkochtend dinsdag 3 maart van 9.00 tot 12.00 uur
In de afgelopen maanden hebben zich weer een aantal vrijwilligers voor de werkgroep
aangemeld. De teller staat inmiddels op 13!.
We pakken op 3 maart 2015 in principe de begroeiing van het (speel-)duin achter de
schaapskooi aan. Veel takken en groeizame bramen maken het voor kinderen namelijk
minder aantrekkelijk er te klimmen.
U kunt zich nog aanmelden op secretaris@schaapskooi-bergen.nl, dan zorgt Egbert t.z.t.
voor voldoende en professioneel materieel.

vriendenochtend op zondag 8 maart 2015 van 10.00 tot 12.00 uur
Voorafgaand aan de reguliere openstelling van de bezoekersruimte door IVN nodigt het
bestuur deze zondag de VRIENDEN van de schaapskooi exclusief uit voor een verdere
kennismaking met elkaar. Er staan dan al een aantal ooien met lammeren in de stal en de
herder Marijke (of haar vervanger na de geboorte van Marijke’s dochter) zal daar weer
vertellen over deze bijzondere tijd voor de kudde.
Het bestuur zorgt voor fysieke aanvulling middels warme – desgewenst koude - dranken.
Je hoeft je voor deze vriendenochtend niet van te voren aan te melden!

lentefeest op zondag 22 maart 2015 van 10.00
tot 16.00 uur
Het bestuur is momenteel bezig met de
organisatie van deze dag, die natuurlijk mede en
vooral in het teken staat van de lammetjes in de
stal. Er wordt een aankondiging opgehangen op
de ramen van de schaapskooi en naar de pers.
We zijn nog op zoek naar enkele vrijwilligers die
– een gedeelte van de dag – willen helpen bij de
catering van onze warme en koude,
voornamelijk biologische, dranken.
foto Marja de Moel.
U kunt zich met telefoonnummer en/of
emailadres aanmelden op secretaris@schaapskooi-bergen.nl dan volgt ruim voor de 22e
overleg over de ‘opzet en de indeling van de diensten’.
We hopen ook dit jaar naast de vele gasten van buiten ook weer veel vrienden te mogen
begroeten.

plannen voor de zitkring
Er liggen al gevelde Amerikaanse eiken elders in het duin, we hebben al een werkplan en
boswachter Egbert en enkele vrijwilligers wachten nu nog op een geschikt moment om ze
te installeren en op maat te maken. We hopen dat ze op het Lentefeest ‘hun comfort aan
de bezoekers zullen bieden’.

planning voor de begrazing in 2015
Terwijl de ooien met lammetjes zich in de schaapskooi mentaal voorbereiden op het zware
graasseizoen, dat hen te wachten staat, wordt achter de schermen over hun inzet overlegd:
De begrazing van het afgelopen jaar is met PWN en herder geëvalueerd; er wordt nu aan
het graasrooster voor komend jaar gewerkt. Herder en bestuur hebben daarbij de wens om
de kudde op publieksdagen (weekenden en vakantiedagen) zoveel mogelijk nabij de kooi
te laten grazen, waardoor excursies en particuliere wandelingen vanuit de kooi naar de
kudde qua afstand haalbaar zijn. In een volgende Nieuwsbrief hopen we hier meer over te
kunnen vertellen.

herdruk nieuwe folder
Er komt binnenkort een nieuwe versie van de folder; we willen daarin tevens een
jaarprogramma voor activiteiten in en bij de schaapskooi opnemen.
donaties, subsidies en sponsorbedragen
In de vorige VRIENDEN-nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd over de bedrijven die
ons werk middels sponsoring mogelijk maken. We zijn verheugd met een nieuwe sponsor:
de EKOPLAZA-winkels in Schoorl en Alkmaar zullen ons sponsoren met biologische
producten als koffie, thee, suiker, enz. Daarmee kunnen we op de feestelijke dagen in het
jaar de bezoekers biologisch bedienen. Overigens: de boswachters en de medewerkers
van IVN smaken het genoegen om er het gehele jaar in de kooi van te kunnen genieten.
We hebben inmiddels al een aantal donaties voor 2015 mogen ontvangen.
Mocht de oproep in de vorige VRIENDEN-nieuwsbrief u zijn ontgaan ….
dan verzoeken we u de donatie voor 2015, van 20,15 € , over te maken op onze
bankrekening NL03 RABO0139198784 ten name van Stichting Schaapskooi Bergen te
Alkmaar. 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
Binnen het bestuur bestaan er nog steeds twee vacatures, met als taakinvulling PR en
voorzitterschap. Wij zijn ook blij met namen van kandidaten die we volgens u kunnen
benaderen.
Deze vacatures staan ook bij de vacaturebank voor vrijwilligers in Alkmaar en Bergen –
VCRA - aangemeld, alsmede vacatures voor de boswerkgroep en voor het gastheer/vrouwschap in de schaapskooi.
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: 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 VRIENDEN en de Nieuwsbrief: penningmeester@schaapskooi-bergen.nl

