20 mei 2015

VRIENDEN-nieuwsbrief nr.5

Beste vrienden van de schaapskooi en -kudde Bergen,
Hier is de vijfde nieuwsbrief, met een lange lijst van aandachtspunten die u volgens traditie
snel in de vetgedrukte kopjes kunt overzien.
WIST U OVERIGENS dat er vanaf half februari continu ( in principe het gehele jaar door!)
ooien met lammeren in de schaapskooi staan, ook als het overgrote deel van de kudde aan
het grazen is? (Nog mooier zou het zijn als er regelmatig een vrijwilliger de kooi voor
gasten kan openen en hen kan informeren over het wel en wee van een grazende kudde)

terugblik op het Lentefeest op 22 maart 2015
Mede door de aankondigingen in de regionale pers begon het al vóór de opening om tien
uur te vullen met de gasten die het vroege uur van de dag en de frisse kilte geen bezwaar
vonden. Zij die daarna, geboeid door de schapen, lammeren (én door herder Marijke
Dirkson) en verwend door de heerlijke happen van Scorlewald, iets langer bleven, werden
rijkelijk beloond: omstreeks half twaalf brak de zon door en was het zeker aan de zuidkant
bij de cateringtafels goed toeven. Ook de diverse kramen met wolproducten en de
‘houtdraaier in actie’ boden door de beschutting een ‘warm jasje’ voor menigeen.
Zeventig kinderen hebben bij Wim van Bokhorst een duintuintje ingezaaid. Op termijn
betekent dit ongetwijfeld een beetje duin in vele particuliere tuinen.
Dankzij de vrijwilligers die hielpen met de opbouw, de droge en natte catering en de
afbraak, heeft de organiserende Stichting Schaapskooi Bergen deze dag met veel
voldoening zien voltrekken. Een speciaal woord van dank aan de verkeersregelaars die
hun werk op afstand moeten doen: zij staan bij de oprit en bij het parkeerterrein en krijgen
soms de eerste lading teleurstelling te verwerken van automobilisten die ervaren dat een
vol terrein soms ook echt vol is!

de zitkring is in gebruik genomen!
Aannemingsbedrijf HES, vaak voor PWN in touw, heeft bij wijze van sponsoring een zestal
gevelde Amerikaanse eiken van elders in het duin, naar hun laatste rustplaats (en voor ons
eerste?) gebracht. Beheerder Frits Dijkhof had de precieze plek daarvoor aangegeven met
piketpaaltjes, en hij heeft op het Lentefeest de zitkring feestelijk ontstrikt en onthuld. De
stammen werden meteen gebruikt en ook in de weken daarna zaten er regelmatig
wandelaars even te zonnen en te praten. Voor kleine kinderen blijken de geschaafde
vlakken een eerste proeve van evenwicht bij het belopen (zonder er af te vallen!). Wellicht
worden hier onze toekomstige turnkampioenen geboren.

foto Marja de Moel.

schaapscheerdersfeest op zondag 7 juni 2015 van 10.00 tot 16.00 uur
De schapen krijgen het snel weer te warm, en gaan voor hun zomer-outfit naar de kapper.
Herders Marijke en Martin hebben weer enkele professionele scheerders kunnen strikken
die de schapen liefdevol (maar niet minder resoluut!) van hun vacht zullen verlossen.
Er komen tevens meerdere kramen in het teken van de wol, van vacht tot vilten en van
spinnen en breien tot kleding. Er zijn ook twee kramen met artistiek wolwerk.
De heer en mevrouw Delis hebben voor kinderen weefraampjes waarmee ze tijdens uw
bezoek een artistieke weefwerkje kunnen maken. We rekenen er met het weer op dat het
ook dit jaar buiten en onoverdekt vóór de staldeuren kan gebeuren. We hopen ook dit jaar
naast de vele gasten van buiten weer veel vrienden van de ‘kooi en kudde’ te mogen
begroeten.

We zijn nog op zoek naar enkele vrijwilligers die gedurende een tweetal uren willen helpen
bij de catering van onze warme en koude biologische dranken: van 10 tot 12, van 12 tot 14
en van 14 tot 16 uur.
U kunt zich met telefoonnummer en/of emailadres aanmelden op secretaris@schaapskooibergen.nl dan volgt ruim voor de 7e informatie over de indeling van de diensten.

werkochtend dinsdag 9 juni van 9.00 tot 12.00 uur
We nemen de zaag en schop en de takkendraagbaar weer op voor een volgende ronde
‘schonen’ van de directe omgeving van de kooi, op aanwijzingen van boswachter Egbert
van Diepen. De natuur zorgt immers blijmoedig voor nieuwe opdrachten…
U kunt zich nog aanmelden op secretaris@schaapskooi-bergen.nl, dan zorgt Egbert t.z.t.
voor voldoende en professioneel materieel. En u krijgt dan ook de individuele uitnodiging
voor deze ochtend.

infoscherm bij de voordeur
Er is inmiddels een zomerversie van het welkomstverhaal van Marijke geïnstalleerd op het
scherm. Hopelijk hebben velen van jullie dat al mogen constateren

planning voor de begrazing in 2015
Het graasplan voor 2015 is inmiddels vastgesteld: de kudde heeft de afgelopen jaren
zodanig goed werk geleverd, dat de intensiteit van de begrazing kan worden teruggebracht.
Door in mei en juni en daarna in de tweede helft van de zomervakantie te grazen krijgt de
duinvegetatie voldoende kans zich optimaal te ontwikkelen. Kijk vooral op het infobord
onder het afdakje, tegenover de schaapkooi, waar of in welke richting de kudde loopt.

nieuwe folder
In de nieuwe versie van de folder staat tevens een jaarprogramma voor activiteiten in en bij
de schaapskooi .U vindt hem in de foldervakken, bij binnentreden van de bezoekersruimte
links tegen de trap.

donaties, subsidies
We hebben inmiddels al veel donaties voor 2015 mogen ontvangen, in het bijzonder van de
donateurs van het eerste uur (lees: eerste jaar!).Zij wisten allen onze
bankrekening NL03 RABO0139198784 ten name van Stichting Schaapskooi Bergen te
Alkmaar te vinden voor hun bijdrage van € 20,15. Daarvoor onze dank.
We hebben voor donateurs die twee jaar hebben bijgedragen een attentie laten maken
op Scorlewald; die viel bij degenen die hem al van ons hebben gekregen hopelijk niet
zozeer in goede aarde als wel zeer in de smaak. Kom vooral op 7 juni even langs bij de
bestuurstafel (met de schaapskooivlag) dan kunnen we die attentie ook aan u uitreiken!
Overigens: mocht u onverhoopt toch willen afzien van een verder donateurschap, wilt u dat
dan doorgeven aan penningmeester@schaapskooi-bergen.nl , dan wordt u komend jaar
niet opnieuw benaderd.
Het bestuur van de Stichting Schaapskooi Bergen is verheugd met het toekennen van een
subsidie voor 2015 door het Groenfonds van de Provincie Noord-Holland. Doel is daarmee
de samenwerking met Scorlewald te bekostigen en waar mogelijk uit te breiden.

vacature vrijwilliger-gastvrouw/heer van de kudde en de kooi
In samenspraak met de herder is het bestuur op zoek naar vrijwilligers die zich een enkele
dag of een paar dagen per jaar willen inzetten voor meer openstelling van de kooi en
informatie over schapenbegrazing. Marijke Dirkson zal zorgen voor de nodige informatie op
schrift en voor een inspirerende ontmoetingsavond. U kunt zich met telefoonnummer en/of
emailadres aanmelden op secretaris@schaapskooi-bergen.nl

Vacature(s) binnen het bestuur
Het bestuur heeft onlangs een gesprek gevoerd met een kandidaat-voorzitter. Na diens
verblijf in het buitenland gedurende de zomermaanden, willen we bezien of we elkaar
kunnen vinden in de taken en klussen binnen het bestuur.

Binnen het bestuur bestaat er nog steeds een vacature, met als taakinvulling PR. Wij zijn
ook blij met namen van kandidaten die we volgens u kunnen benaderen.
Onze vacatures staan ook bij de vacaturebank VCRA voor vrijwilligers in Alkmaar en
Bergen aangemeld, alsmede vacatures voor de boswerkgroep en voor het
gastheer/vrouw-schap in de schaapskooi.
Tot zover deze nieuwsbrief. Wij hopen dat de informatie u zal aanspreken en rekenen op
een snel tot ziens in of rondom de kooi.
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

