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Voor Villa Joep
4 seizoenen
de paden op!
De organisaties: ANV
Vockestaert, Vitesse Delft en Villa
Joeporganiseren samen een 4seizoenenwandeling.
Vier seizoenen wandelen houdt in
dat iedere deelnemer eenmaal in de
herfst, winter, lente en zomer een
zelfde route door het gebied loopt.
De vier seizoenen kunnen zo met
elkaar vergeleken worden om van
elk seizoen de specifieke
kenmerken te ontdekken. Wel een
vierdaagse maar net even anders.
Er zijn routes van 5, 10, 20 of 35
kilometer.
Op zondag 14 oktober 2018 is de
start van de eerste 4seizoenenwandeling.
Starten kan dan vanaf 8:00 uur
’s ochtends vanuit het clubhuis
van Vitesse Delft.
Inschrijven kan via deze link. De
opbrengst van deze wandeling komt

Facebook
Blog van de Schaapskudde
Website Vockestaert

ten goede aan Villa Joep!
Meer informatie vindt u hier.

BOERENOOGSTFEEST 13 oktober
Op zaterdag 13 oktober van 12.00 – 16.30 uur organiseren Agrarische Natuur
Vereniging Vockestaert, de Midden-Delfland Vereniging en Stichting Schaapskudde
Vockestaertgezamenlijk een boerenoogstfeest. De middag heeft een Iers/Keltisch
thema.
Muziek is er van Kachel Folk en er zijn optredens van dansgroep Rose Irish Dance
School. Deze groep verzorgt ook 2 workshops, waarbij bezoekers worden uitgenodigd
mee te dansen.
Naast demonstraties van de schaapskudde is er ook een markt, waar diverse
ondernemers streekproducten verkopen. De kinderen kunnen onder begeleiding een
kabouterpad lopen, geschminkt worden, marshmallows roosteren of zelf aan de slag
gaan met wol. Spinners, breiers en vilters zullen ook hun kwaliteiten tonen als het gaat
om de verwerking van wol.
Je bent van harte welkom op de Adrianushoeve, Woudweg 26, Schiedam.

Adrianushoeve op woensdag van 10:30 tot 16:00 open!
Aan het begin van de zomer kondigden we aan dat in de maanden juli, augustus en
september de Adrianushoeve, de thuishaven van de Stichting Schaapskudde
Vockestaert, op woensdag van 10:30 tot 16:00 open was voor wandelaars, fietsers,
skaters en kanoërs.voor een kopje koffie, thee of fris.
Nu het eind van die periode van drie maanden nadert kunnen we constateren dat het een
redelijk succes was. Elke woensdag kwamen er mensen langs die ook interesse hadden in
hoe en waar de schapen en de lammeren naar toe gaan om te grazen onder leiding van de
herder. De verzameling oude werktuigen en gebruiksvoorwerpen die de afgelopen tijd
bijeen gebracht zijn op de zolder van de boerderij was ook in trek. Langzaam maar zeker

kwamen er steeds meer mensen kijken!
Eind augustus kwam er bijvoorbeeld een hele fietsploeg van zo’n 30 personen op bezoek en
begin september zelfs een groep van 52 wandelaars. Gelukkig slaagden onze gastvrouwen
Ans van Arum, Loes Determan en Ria Schoonakker erin om steeds de bezoekers te
bedienen en indien gewenst de mensen ook nog van informatie te voorzien, waarvoor
hulde!
Het is zeker de bedoeling dit verder uit te bouwen want door deze laagdrempelige
activiteiten zorgen we ervoor de Stichting Schaapskudde Vockestaert te promoten.
Wil je in september nog langskomen? Ons adres is: Woudweg 26, 3123 KB Schiedam

Weer zonnepompen beschikbaar
voor greppelplasdras
Dit voorjaar draaiden 12 zonnepompen in MiddenDelfland om greppels plasdras te zetten. Een mooi
succes voor weidevogels dat verschillende media haalde!
Het Collectief en het Weidevogelpact zijn voornemens
om meer zonnepompen aan te schaffen. Veehouders
kunnen deze zonnepompen gratis gebruiken. Wilt u
volgend voorjaar ook een greppel plasdras creëren met
zonnepomp, laat dit weten aan Floor
Koornneef floor@vockestaert.nl

Boer zoekt hulp
Voor iedereen die eens vroeg uit de veren
wil om mee te melken bij een boer. En het
blijft niet bij het melken alleen; je kan je
boer of boerin voelen voor een ochtend of
een middag want je mag met alle
voorkomende werkzaamheden
meedoenop zaterdag 27 oktober!
De boeren in Midden-Delfland vertellen
met passie over hun vak en willen dit aan
jullie overbrengen in een klein groepje.
Kijk voor meer informatie hier.

Herfst bij de kudde
Het blijft een prachtig gezicht om de schaapskudde, met de herder en zijn hond door het
gebied aan de Zuidrand van Midden Delfland te zien trekken. Hier en daar houden zij halt
om de schapen te laten grazen. De herder maakt een praatje met voorbijgangers en de
hond rust even uit van zijn taak om de kudde bij elkaar te houden en daarheen te
begeleiden waarheen de herder zijn schapen wil hebben.
Tijdens de warmste dagen van de zomer heeft de herder de schapen naar stukken land met
schaduw gebracht; ook de schapen vonden de zon wel erg aanwezig. Inmiddels trekt er een
deken van nevel over de velden; prachtig om de kudde daar ergens in die mist te
ontdekken.
De seizoenen zijn zichtbaar in het landschap. Het gras is van geel weer naar groen
gekleurd. De extreme droogte is veranderd in een nevelige lucht. De lammetjes zijn
inmiddels al zo groot dat je niet meer kunt zien dat het lammetjes zijn. En inmiddels is de
tijd aangebroken om aan de volgende generatie te gaan denken. Binnenkort zullen de
dekrammen hun entree maken bij de kudde. Zo ongeveer 5 maanden later zullen de eerste
lammetjes dan weer geboren gaan worden.
Op naar het volgende seizoen.

Educatie
We mogen terug kijken op een goed schooljaar met veel
kinderen uit de omliggende gemeentes maar dit kan
altijd meer. We ervaren dat de scholen een druk
programma hebben en ze verschillend denken over een
bezoek aan de boerderij. Het blijft een punt van
aandacht om de interesse in Midden-Delfland vast te
houden.
Wellicht kan het goede bericht van ZuivelNL, een
belangrijke partner bij boerderijeducatie, soelaas bieden
want ZuivelNL heeft aangegeven te willen stimuleren dat
groep 3-4 ook boerderijeducatie krijgt.
Zij vinden dit belangrijk omdat kinderen in die leeftijd
een boerderijbezoek weer anders ervaren dan kinderen
uit de hoogste groepen. Goed nieuws dus.
Dan hebben we nog een wisseling van de wacht gekregen
van educatieboeren. Arnold en Agnes Hofstede hebben
vanaf dag één meegedaan met Stilte naast de Stad en
heel veel kinderen op hun erf gehad waarvoor onze
dank. Nu is het tijd om het stokje over te geven aan hun
schoondochter Marianne Hofstede. We zijn blij dat dit
gecontinueerd wordt.
In het laatste jaar zijn Jolanda Dijkshoorn en Dirk en
Isabella Gravesteyn ook actief mee gaan doen met onze
Stilte naast de Stadlessen.

Weidevogelseizoen 2018
Begin november wordt een avond georganiseerd om de
resultaten van het afgelopen weidevogelseizoen te
bespreken, met deelnemers van Agrarisch Collectief
Midden-Delfland, vrijwilligers van Vogelwerkgroep
Midden-Delfland, gebiedspartijen en andere
belangstellenden. Meer informatie volgt later.

