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25 Jaar Natuurcentrum

De Schaapskooi

De Schaapskooi 25 jaar -
Een boekje open

In de uitgave ‘De Schaapskooi 25 jaar - Een boekje open’ wordt het een en ander over het wel

en wee van 25 jaar clubhuis annex bezoekerscentrum beschreven. Dit boekje werd het afge-

lopen jaar gemaakt en wordt in september aan alle leden van de natuur- en vogelwacht
verzonden. In De Schaapskooi is het te koop

Hoogstamsapdag 1 oktober

Zaterdag 1 oktober is op de traditionele sap-

dag een groot gedeelte van het fruit geplukt
uit de hoogstamboomgaardendie de vrijwil-

ligers van de natuur- en vogelwacht onder-

houden. Dit fruit van vele oude Hoogstam-

rassen wordt tentoongesteld. Tientallen

bekende appelsoorten, waaronder Bellefleur,

Sterappel, Zoete Bloemé, Schone van

Boskoop, Notarisappel en Ingrid Made en

nog vele perensoorten, zoals Zwijndrechtse

Wijnpeer, Conference, Doyenné de Comice,

Winterjan en Giesser Wildeman, zijn er te zien en zelfs te koop. Ieder jaar worden er duizenden

kilo’s appels en peren geperst en in flessen gedaan. Dit heerlijke hoogstamffuitsap van

onbespotenfruit is ook te koop. Tevens zijn er nog een aantal streekeigen producten te koop
zoals jams en honing. Op deze dag wordt op ouderwetse wijze fruit geperst tot sap. Dit mag u

gratis proeven. Deze dag zal ook de primeur zijn van de Hoogstamappelwijn afkomstig van de

hoogstamfruitbomen. Om 11.00 uur wordt het glas geheven en wordt de naam van deze nieuwe

wijn bekendgemaakt. Deze eerste oplaag oogst 2004 is zeer beperkt en als u een fles in uw

bezit wilt krijgen is het raadzaam om vroeg aanwezig te zijn. Alle werkgroepen van de natuur-

en vogelwacht zullen zich deze dag presenteren aan genodigden, leden en belang-stellenden. U

krijgt informatie over amfibieën, weidevogels, educatie, hoogstambomen en wintervoedering.
Er worden rondleidingen verzorgd in het natuurgebied van de stichting Het Zuid-Hollands

Landschap. De gidsen nemen u ongeveer anderhalfuur mee in de natuur achter De Schaaps-

kooi. De excursie beginnen om 9.30, 11.30 en

13.30 uur. In de grote zaal van het natuur-

centrum De Schaapskooi kunt u wat drinken

en eten, wat babbelen en kijken naar foto’s

van enkele verdienstelijke fotografen uit onze

vereniging. Het is kortom de moeite waard om

op deze eerste oktober vanaf negen uur eens

naar de Vijf-heerenlanden te
gaan en een

bezoek te brengen aan Natuurcentrum De

Schaapskooi, Overboeicop 15 te Schoonre-

woerd. Meer informatie is te vinden op;

http:// www.nartuurcentrum.nl

Dit jaar is het vijfentwintig jaar geleden dat de

Natuur en Vogelwacht ‘De Vijfheerenlanden’ De

Schaapskooi als clubhuis in gebruik nam. De

vereniging heeft naar aanleiding daarvan een aantal

speciale activiteiten ondernomen. Dit najaar komt er nog een grote natuurfotowedstrijd met

aantrekkelijke geldprijzen. De uitslag daarvan wordt op 29 oktober 2005 bekendgemaakt door

de bekende natuurfotograaf Henk Tromp uit Nieuwegein. In de maanden november en

december zal een selectie van de ingezonden foto’s in De Schaapskooi te zien zijn. Voor

informatie over de spelregels van deze wedstrijd kijkt u op onze website.


