NIEUWSBRIEF
Bewonersvereniging De Zilveren Schaats
Contact
Wij houden onze leden
behalve via de nieuwsbrief
ook via Facebook en onze
website op de hoogte van de
zaken die spelen op en rond
de Zilveren Schaats:
www.zilverenschaats.org

Vragen?
Secretariaat: Dafne (FH 40)
zilverenschaats@gmail.com

Lid worden?
Maak 15 euro per persoon
over o.v.v. naam en adres naar
het rekeningnummer
NL22 INGB 0007 3220 57
t.n.v. ‘Bewonersvereniging
De Zilveren Schaats’.
Graag bevestiging per email:
zilverenschaats@gmail.com
Opzeggen kan ook via dit
email-adres tot vier weken
voor einde verenigingsjaar.

Agenda
09 juni: Lammetjes kijkdag
16 juni: Doedag vanaf 10:30u
16 juni: Groen-Moet-Je-Doen
In september: Open Dag
06 okt: Doedag vanaf 10:30u
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Lammetjes kijkdag op 9 juni
Er zijn 15 lammetjes geboren op de
Zilveren Schaats. En wat zijn ze lief! De
ooien en de lammetjes verkeren in een
goede gezondheid en sterken snel aan.
Wil je ze van dichtbij bekijken? Kom dan
naar de kijkdag op zondag 9 juni tussen
13:00 en 15:00 uur. Graag aanmelden
bij Petronne via petjard@hotmail.com
(Foto: Anna Groot)

Nieuwe aanplant
Langs de Ridderschapsvaart, de watergang die door het gebied van de Zilveren
Schaats voert, heeft de gemeente 150 nieuwe struiken aangeplant op de plekken
waar we veel dode essen en iepen hebben moeten snoeien. Naar verwachting
krijgen we daarmee langs de Ridderschapsvaart straks weer een mooie groene
haag. Punt van zorg is een mogelijk (opnieuw) lange, droge zomer. We zijn nog aan
het uitdokteren hoe we de jonge aanplant van voldoende water kunnen voorzien.
Wil je meehelpen met het beheer van het groen? Meld je aan bij Joost (FH70)
of 06-45114986. Dan voegen we je toe aan de whatsappgroep van het
beheerteam dat gedurende het jaar op afroep klusjes op het terrein doet.

Contributie
Van enkele leden verwachten we, naast de contributie over 2019, ook nog die van
2018. Loop je betalingen even na en maak eventuele openstaande bedragen
(€15 per persoon) over op ons rekeningnummer. Graag erbij vermelden: je naam,
het huisnummer en ‘contributie 2018 en/of 2019’.

Nieuwe bewoner?
Welkom in onze straat! Hebben de buren jullie al enthousiast gemaakt voor onze
bewonersvereniging de Zilveren Schaats? Lidmaatschap kost €15 per jaar per
persoon. Meerdere personen per huishouden kunnen lid worden. Hoe meer leden,
hoe sterker we staan richting gemeente!
Waarom lid worden? Onze vereniging zet zich in voor het behoud van het unieke
natuurgebied waar we elke dag op uitkijken. In de beheerovereenkomst uit 1998 met
gemeente en waterschap is de samenwerking vastgelegd: bewoners zorgen voor de
schapen en steken op doedagen de handen uit de mouwen. De gemeente levert
materialen en helpt met groot onderhoud. De contributiegelden dekken de kosten
van administratie, registratie, onderzoek en communicatie. Voor het beheer van de
kudde (dierenarts, medicijnen, hooi etc.) krijgen we een subsidie van de gemeente.

