NIEUWSBRIEF - wintereditie 2018

Op zaterdag 22 december
organiseert de Schaapskudde
Vockestaert Midden-Delfland
“Sheeplighting" een
lichtjeswandeling met schapen.
Om 17.00 uur vertrekt de kudde
met verlichte schapen van de
Kasteelweg in Schiedam en lopen
we langs de huizenrij van
Schiedam. Ook zin om mee te
lopen? Kom lopend of op de fiets!

Facebook Schaapskudde

Facebook Agrarische Natuur Vereniging

Website Vockestaert

Blog van de Schaapskudde

Stamppot op de schapenstal
Op zaterdag 12 januari kunt u gezellig stamppot komen eten
op onze schapenstal de Adrianushoeve. Tijdens dit gezellige
evenement zullen de herders u meer vertellen over de kudde en
kunt u kennis maken met onze schapen. Kosten: €7.50 per
volwassene, kinderen betalen €4.50 p.p. Steun de kudde en
kom gezellig langs! Graag vooraf aanmelden
via schaapskuddemd@gmail.com

De winter 4-seizoenenwandeling
ANV Vockestaert, Vitesse Delft en Villa Joep organiseren samen, na de zeer geslaagde
herfstwandeling op zondag 14 oktober (fantastisch weer, beter konden we het niet treffen)
op zondag 13 januari 2019 de wintereditie van de 4-seizoenenwandeling door het nog
steeds prachtige Midden-Delfland. 4 seizoenen houdt in dat iedere deelnemer éénmaal in
respectievelijk de lente, zomer, herfst en winter, een “vaste” route door het gebied loopt. De
vier seizoenen kunnen zo met elkaar vergeleken worden om van elk seizoen te genieten. Zie
voor meer informatie en inschrijven onze website.

Versterking van werkgroepen
Bij Vockestaert wordt gewerkt met verschillende werkgroepen waar iedereen met zijn of
haar expertise zich in kan zetten. In de werkgroep educatie/recreatie zoeken we
vernieuwing en iemand die het leuk vindt zich hier in te verdiepen. Je kunt bijvoorbeeld
helpen met het organiseren van een open dag of meedenken over lesmateriaal voor
boerderij educatie. Ben je geïnteresseerd, mail naar joke@vockestaert.nl of bel naar
015-3807112 (kantoor Vockestaert) voor 31 januari en wij zoeken contact met je!
Ook bij de Schaapskudde zijn extra handen heel welkom! Wil je weten hoe of wat? Mail
naar schaapskuddemd@gmail.com

Terugblik Boerenoogstfeest
Op zaterdag 13 oktober vond het eerste Boerenoogstfeest plaats, georganiseerd door
Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, de Midden-Delfland Vereniging en Stichting
Schaapskudde Vockestaert. Wij hebben ruim 600 enthousiaste bezoekers ontvangen op
de Adrianushoeve. Het was prachtig weer, er was sfeervolle muziek van de folkband
Kachel en er waren optredens van de Rose Irish Dance School.
Onze herders gaven demonstraties schapendrijven met hun honden. Spinners, breiers
en vilters hebben hun ambachten getoond. Verder was er een verrassende markt met
streekproducten. En het goede nieuws: volgend jaar wordt er opnieuw een
Boerenoogstfeest georganiseerd.

Terugblik Boer zoekt hulp
Nog in de herfstige dagen waren er weer boeren bereid gevonden om met eens met iemand
anders de melkput in te gaan. Iedereen die er zin in had kon een ochtend of middag
meelopen met de boer en aan de gang gaan als aspirant boer. Dit levert altijd weer mooie
momenten op en dat wordt na afloop besproken met boer en boerin aan de keukentafel. Zo
ook de Gebroeders Groen die namens Hof van Delfland op pad zijn gestuurd om het aan
den lijve te ondervinden. Lees hier hun enthousiaste verhaal!

Weidevogelkerngebied Commandeurspolder wordt ingericht
Op 19 oktober gaven gedeputeerde Han Weber, wethouder Sonja Smit van MiddenDelfland en hoogheemraad Antoinette Jans van het Hoogheemraadschap van Delfland het
startsein voor de inrichting van het Weidevogelkerngebied Commandeurspolder. De
achterste hoek van de Commandeurspolder wordt een ‘weidevogelkerngebied’: een
landbouwgebied waar de weidevogels voorop staan. Er worden drassige plekken en flauwe
oevers aangelegd. Er worden kruiden ingezaaid om de ontwikkeling van een kruidenrijke
grasmat te versnellen. Ook wordt de grenssloot van het gebied verbreed, om honden en
katten buiten de deur te houden die de broedende vogels zouden verstoren. In totaal wordt
23 hectare ingericht. De werkzaamheden worden op dit moment uitgevoerd door
aannemer Verboon Maasland, zodat de weidevogels er het komende broedseizoen al van
kunnen profiteren. Vanaf volgend voorjaar gaat ANV Vockestaert het gebied beheren in
samenwerking met haar agrarische leden. Meer weten? Klik hier.

Subsidie geeft fors impuls aan landschap van
Midden-Delfland
In oktober is bekend geworden dat het Bijzonder
Provinciaal Landschap Midden-Delfland ruim € 1,4
miljoen susidie ontvangt voor investeringen in de
biodiversiteit en de versterking van het agrarisch
veenweidelandschap. De subsidie komt voort uit een
Europees subsidieprogramma (POP3) voor het
ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het
Nederlandse platteland. Het Europees Fonds en
provincie Zuid-Holland stellen elk de helft van het
subsidiebedrag beschikbaar. Via de ANV worden
hoogstam fruitbomen aangeschaft met deze subsidie.

Collectief en Vogelwerkgroep blikken terug op goed weidevogelseizoen 2018
Op 15 november presenteerde het Agrarisch Collectief Midden-Delfland de resultaten van
het weidevogelseizoen 2018 in Partycentrum Onder Ons. Ferry van der Lans van de
Vogelwerkgroep Midden-Delfland liet alle cijfers en grafieken zien. Deze zijn terug te lezen
in de folder die het Collectief ook dit jaar weer uitbracht. Kort gezegd kan 2018 als een goed
weidevogeljaar worden bestempeld, met hoge aantallen broedparen en een goed
broedsucces. De folder zal binnenkort digitaal zijn te vinden op de website.

April 2019: Vockestaertmaand!
Met Vockestaert de Boer op,
Lammetjesdag, Bloesemtocht en de hele
maand april: "Koe alert! De koeien gaan
naar buiten." Hoe wat en wanneer: we zijn
druk bezig met plannen. Onderaan deze
nieuwsbrief vind je de dagen die we al
vastgelegd hebben. Houd onze website en
onze Facebookpagina's in de gaten voor
het meest recente nieuws.

Goed nieuws van ZuivelNL (Ketenorganisatie van de zuivelsector)
Zij hebben de financiering voor groep 3/4 toegezegd en dat wil zeggen dat er dit voorjaar
verschillende boeren starten met de ontvangsten van de onderbouw. Dit werd incidenteel al

gedaan, maar nu wordt het een echte educatieles die landelijk ingezet gaat worden. De
boeren zijn allemaal aangesloten bij het landelijke platform Boerderij Educatie Nederland.
ZuivelNL wil eigenlijk dat de kinderen 2x voordat ze naar het Voortgezet Onderwijs gaan de
boerderij bezoeken op verschillende leeftijden. We hopen dat we met deze uitbreiding van
mogelijkheden beter zichtbaar worden voor de scholen.
Kleuterklassen
De allerkleinsten vinden een bezoek aan
de boerderij altijd reuze interessant en we
hebben vanaf 2019 de boerderij van Peter
en Corine Zeeuw bereid gevonden om
hierop in te spelen. Corine verzorgt een
bezoek voor de kinderen waar vooral
voelen, ruiken en beleven voorop staan.
Iedereen die hier belangstelling voor
heeft, stuur een mailtje
naar joke@vockestaert.nl en je vraag
wordt doorgezet. En vooral geef het door
aan alle kleuterjuffen en meesters!

Weer zonnepompen beschikbaar voor greppelplasdras
Dit voorjaar draaiden 12 zonnepompen in Midden-Delfland 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 als zij een pakket greppel plasdras afsluiten
met het Collectief. Wilt u volgend voorjaar ook een greppel plasdras creëren met
zonnepomp, laat dit weten aan Floor Koornneef. Ook voor informatie over de
beheervoorschriften en vergoeding van het pakket plasdras kunt u bij haar terecht,
via floor@vockestaert.nl

Kalender Schaapskudde Vockestaert 2019
Voor aanvangstijden en meer info over de activiteiten op de Adrianushoeve kijkt u op
onze facebookpagina of www.vockestaert.nl of u klikt op onderstaande link. Voor de
activiteiten met (*) is voorinschrijving via schaapskudde@gmail.com nodig o.v.v. de
activiteit waar u aan wilt deelnemen.

datum
22-dec
12-jan
13-jan
19-jan
24-mrt
13-apr
14-apr
22-apr

activiteit
Sheeplighting: lichtjeswandeling met schapen
Stamppot op de schapenstal (*)
Winterwandeling van de 4seizoenenwandelingen Villa Joep
Midwinterwandeltocht door Sportvereniging De Lier
Nederlandse Vogels activiteit (*)
Rangers activiteit (*)
Lentewandeling van de 4seizoenenwandeling Villa Joep
Tweede Paasdag: Lammetjesdag

1-5 t/m 30-9 Adrianushoeve elke woensdag en zondag open van 10:30 tot 15:30 uur.
Iedere eerste zondag van de maand organiseren we een thema-activiteit.
5-mei
2-jun
17-jun

Thema zondag: Rondleiding museum (*)
Thema zondag: Demo border collies met schapen en loopeenden (*)
Rangers activiteit (*)

