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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

Algemene Ledenvergadering uitgesteld
De jaarlijkse ledenvergadering van onze bewonersvereniging die op 25 maart
gehouden zou worden, is vanwege de corona-crisis tot nader order uitgesteld.
Zodra de omstandigheden het toelaten prikken we een nieuwe datum. Het goede
nieuws is dat het jaarverslag, de begroting en het financiële verslag incl goedkeuring
kascommissie, al klaar zijn. We kunnen snel schakelen zodra het kan.

Lammetjes deze zomer verwacht

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

De lammetjes van vorig jaar zijn inmiddels sterk genoeg om zelf te lammeren.
Daarom hebben we weer een ram betrokken van de Limburgse fokker van
Maasduinschapen, het ras waartoe onze kudde behoort. Als de ram zijn werk goed
doet, verwachten we eind juli, begin augustus de eerste lammetjes.
Voor het evenwicht streven we naar een kudde van 8 a 9 schapen. Na de lammertijd
selecteren we daarom de gezondste dieren (jong of oud), de rest gaat met de ram
terug naar de fokker of naar een andere, grotere kudde Maasduinschapen. Zo
houden we de kudde sterk.

Lid worden?

Veekar aan vervanging toe

facebook zilverenschaats

Vragen?

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.

De veekar die we een paar jaar geleden
tweedehands overgenomen hebben, is aan
vervanging toe. We gebruiken ‘m om de ram
op te halen en schapen te vervoeren. Een
belangrijke schakel in het beheer van de
kudde! Wie weet er een tweedehands die
we voor een (zacht prijsje) kunnen kopen?
Mail zilverenschaats@gmail.com

Ridderschapsvaart opengemaakt

Na de zomer organiseren we

Het watertje dat het terrein van de Zilveren Schaats doorsnijdt is de
Ridderschapsvaart, een restant van de eeuwenoude waterweg tussen Zeist en
Utrecht. Met het verbinden van het water van de Zilveren Schaats (vroeger was het
een langgerekt meertje) met de Minstroom en de Biltsche Grift, verzandde de
Ridderschapsvaart, helemaal na de aanleg van de Waterlinieweg. Nu is het water
aan de noordkant afgesloten door een rietkraag en aan de zuidkant door puin dat
vorige eeuw is gestort. Gevolg is wel dat mede door alle bladval de oude vaart nog
maar weinig waterleven kent. We willen beide kanten weer openen, op een
natuurvriendelijke wijze, om een boost aan de biodiversiteit te geven, met name
(water)vogels, libellen, vlinders en vissen. We hopen ook dat ijsvogels hier gaan
nestelen, de nieuwe situatie wordt voor hen zeer aantrekkelijk.

een lammetjes kijkdag (datum
nog niet bekend)

Contributie

Agenda
25 mrt: de ALV is uitgesteld
tot nader order i.v.m. de
corona-crisis.

Maak €15 per persoon in het huishouden over op ons rekeningnummer. Graag erbij
vermelden: naam, het huisnummer en ‘contributie 2020’ (of ‘2019+2020 als je vorig
jaar nog niet betaald hebt). Wil je voortaan via een Tikkie betalen? Laat het Dafne
(FH40) weten via zilverenschaats@gmail.com

Meld je aan bij het klusteam
Door het jaar heen is er veel te doen op de Zilveren Schaats. Van snoeien tot herstel van de hekken. We hebben een groep
gevormd van enthousiaste buurtgenoten (m/v) die in onderling overleg grote en kleine klussen verrichten. Wil je meedoen? Je
kunt je eigen tijd indelen en werkt doorgaans samen met een medebewoner. Meld je aan via Joost (FH70 of 06-45114986).
Deze beheergroep is mede opgericht om Paul van der Vooren op te volgen die jarenlang het meeste kluswerk voor zijn
rekening nam, maar aangegeven heeft het rustiger aan te willen doen. We kunnen Paul niet genoeg bedanken voor al zijn inzet
sinds de oprichting van de vereniging, bijna 25 jaar geleden. Hopelijk kunnen we nog lang gebruik maken van zijn enorme
expertise, inzichten en contacten.

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 en bijdragen aan de bloei
en groei van de Zilveren Schaats. Hoe meer leden, hoe sterker we als bewoners 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 de handen uit de mouwen. De gemeente levert materialen en helpt met groot onderhoud. De contributie
dekt de kosten van administratie, registratie, onderzoek, activiteiten (lammetjes kijkdag, excursie, Open Dag etc.) en
communicatie. Voor het beheer van de schaapskudde (kosten dierenarts, medicijnen, hooi in de winter etc.) krijgen we een
subsidie van de gemeente. Kijk voor meer informatie op www.zilverenschaats.org

