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nieuwsbrief december 2019

Beste Vrienden en andere belangstellenden voor wat zich op Berbice afspeelt,

Zo tegen het einde van het jaar is het hoog tijd alle Vrienden te informeren over alles
wat zich in de afgelopen maanden op Berbice heeft afgespeeld en de agenda voor
aankomende activiteiten met u te delen, allereerst eind december en januari de
verhalenvertelster die afgelopen winter jong & oud wist te boeien!

Met hartelijke groet,
het bestuur van de Vrienden van Berbice - 1 december 2019

Herdenking Mejuffrouw Begeer in september
Dit jaar was het al weer tien jaar geleden dat Mej. Begeer in 2009 overleed en de door
haar opgerichte Stichting tot Beheer van Cultuurhistorische Buitenplaatsen het beheer
van Berbice van haar overnam.
Op 20 september werd tijdens een feestelijke bijeenkomst herdacht hoe inspirerend en
belangrijk Mej. Begeer was en nog steeds is voor Berbice. Het was daarnaast ook een
prachtig moment om te vieren dat de buitenplaats op vele fronten een hernieuwd gezicht
heeft gekregen met de net voltooide restauratie van de Oranjerie. Alle personen en
instanties die hieraan hebben bijgedragen waren uitgenodigd om samen te overzien wat
met hun onmisbare steun tot stand is gebracht.

Zo gaf de Zuid-Hollandse gedeputeerde
mevrouw Willy de Zoete aan dat we voor
ons erfgoed iets over moeten hebben, iets
wat we nu gewoon vinden maar toen Mej.
Begeer haar strijd begon was dat bepaald
nog niet zo! Voorzitter van de Stichting
Remko Posthuma memoreerde dan ook
hoe uniek en vooruitstrevend Mej. Begeer
is geweest.

De gedeputeerde verricht de openingshandeling
van de net gerestaureerde Oranjerie, samen met
de burgemeester van Voorschoten mevrouw
Pauline Bouvy onder toeziend oog van
bestuurder Stan Dessens.

Al met al was het een feestelijke bijeenkomst waarin werd gevierd wat er al is bereikt, en
vooruitgekeken naar wat de Stichting en de Vrienden van Berbice in de komende jaren
nog moeten en willen bereiken. Voor meer informatie over de dag, klik hier.

Open Monumentendag 2019
De Open Monumentendag (OMD) geeft het grote publiek één keer per jaar de kans om
met Berbice kennis te komen maken. Vele vrijwilligers zorgden voor de onmisbare
voorbereidingen met werkzaamheden die de meeste bezoekers niet eens zullen zijn
opgevallen zoals schoffelen, wieden, snoeien, ramen zemen, houtwerk schoonmaken,
banken boenen, toiletten poetsen en taarten bakken.
Het werd een overwegend zonnige dag
met zo'n 500 bezoekers. Het OMD thema
van 2019 was Plekken van Plezier: naar
welke monumentale plekken gingen en
gaan mensen voor hun plezier? Het
wonen en wandelen op een buitenplaats
is vanouds een plezierige ontsnapping
aan het werkende leven in de stad.

In het Schuytenhuis stond na de
parkwandeling of rondleiding een
feestelijke tafel met de fameuze Baksels
van Berbice klaar. Er was een natuurpad
voor speurende kinderen en iedereen kon
genieten van bloeiende en geurende
rozen. Met de Oranjerie net uit de steigers
en de witte parasols ervoor zag het er
magisch uit.
Er zijn rozen geadopteerd en met de verkoop van de baksels is geld binnengekomen
voor het onderhoud van de rozentuin. Imker Frans Valentijn verkocht honing van
Berbice, plantjes en – gratis! - boeiende verhalen over zijn bijen.

De vogels : waar zijn ze?
Sinds enkele jaren spannen een paar vrijwilligers zich in om het de vogels op Berbice
meer naar de zin te maken.
Daartoe hebben ze een twintigtal vogelnestkasten gemaakt en deze over het gehele
terrein verspreid opgehangen. De hoop is dat méér maar vooral meer soorten vogels
zich op Berbice willen vestigen. Naast nestkasten zijn veiligheid en voedselaanbod van
groot belang. Een gevarieerde flora, bomen, struiken en bloemen zorgen voor een
gevarieerd voedselaanbod: vruchten, zaden, insecten e.d. trekken verschillende soorten
vogels aan.
Elk najaar is er een ‘vogelnestkastenschouw’ om te zien of vogels daarvan gebruik
hebben gemaakt en welke soort.
Ditmaal bleek dat van de 19 nestkasten er 10 gebruikt zijn, vermoedelijk allemaal door
mezen. Werd in 2016 nog 2/3 van de nestkasten gebruikt door vogels, dit jaar is dat bij
minder dan de helft het geval. Naar de oorzaak hiervan kunnen we slechts gissen, maar
het lijkt een landelijke trend te bevestigen dat veel vogels het moeilijk hebben. De
aantallen vogels nemen dramatisch af en sommige soorten verdwijnen helemaal uit het
land of kunnen zich alleen nog maar ‘staande houden’ in natuurgebieden.
Achterliggende oorzaken als CO2 en stikstof raken ook Berbice. Wat kan onze
buitenplaats doen? Zorgen voor een gevarieerde aanplant van bomen en struiken, het
laten verruigen van het terrein achter de Oranjerie om kruiden en wilde bloemen meer

kans te geven en het laten staan van dode bomen die geen gevaar opleveren maar wel
voedsel en nestgelegenheid aan vogels bieden.
Om te eindigen met wat goed nieuws:
tijdens de schouw werd ook de ‘blauwe schicht’
(ijsvogel) gesignaleerd: zou er dan toch nog vis in de
vijver zitten? Er zijn gelukkig plannen in het kader van
het herstel van het Zocherpark om de vijver uit te diepen
en schoon te maken waardoor het water schoner en dus
voedselrijker wordt, dus wie weet wordt het een
stamgast!

De verhalenvertelster komt op zaterdag 28 december ....
Als het buiten koud en grijs is, wat is er dan fijner dan luisteren naar een mooi verhaal?
Verhalenverteller Janneke Tanja vult op deze zaterdagmiddag tussen Kerst en Oud en
nieuw het Schuytenhuis van Berbice met heerlijk winterse verhalen. Over een ijsbeer die
het altijd koud heeft bijvoorbeeld. Over Kleine Fred, die met drie stuivers rijker bleek dan
wie dan ook. Of die violiste, die beloofde voor Oud Jaar thuis te zijn - maar gaat ze dat
wel halen…?
Al vele jaren weet Janneke kinderen (maar ook
volwassenen) te boeien. Ademloos luistert haar gehoor
naar sprookjes, sagen, mythen of gewoon spannende
verhalen. Waar kan dat beter dan bij een knappend
houtvuur op een sprookjesachtige buitenplaats?
Janneke begint om 15 uur. De toegangsprijs is € 5, een
consumptie is inbegrepen. Kinderen dienen begeleid te
worden door een volwassene. Jong en oud betalen
hetzelfde bedrag. Aanmelding kan door een mail te
sturen naar info@vriendenvanberbice.nl waarna u
verdere details ontvangt.

.... en op vrijdag 17 januari 2020 voor volwassenen
Afgelopen winter waren de verhalen af en toe bloedstollend en vergat je waar je was: in
een warm gestookt Schuytenhuis. Een herkansing doet zich voor op deze vrijdagavond
om 20 uur.
"De Groene Vogel" is een sprookjesachtige raamvertelling, compleet met prinsessen in
torens en een vleugje magie. Maar wel met scherpe hoekjes en rauwe randjes. En of dat
dan eindigt met "... lang en gelukkig"? Kom maar luisteren!
Toegangsprijs is € 12,50, inclusief een warm onthaal met koffie of thee vanaf 19:30u en
een glaasje glühwein in de pauze. Aanmelding uitsluitend door een mail te sturen naar:
info@vriendenvanberbice.nl.

Andere toekomstige activiteiten
Nu de Oranjerie na lang wachten klaar is, willen we in 2020 weer een theaterproductie
naar Berbice halen en een concert organiseren, liefst in de open lucht maar bij regen in
de Oranjerie. In de loop van 2020 zal er bovendien een lezing over tuinarchitect
Zocher georganiseerd worden, doet Berbice zoals in de afgelopen jaren weer mee met
de jaarlijkse Dag van het Kasteel, en ook de Open Monumentendag zal niet aan Berbice
voorbij gaan. Daarover meer in een volgende nieuwsbrief.

Berbice steunen door Vriend te worden?
De Vrienden van Berbice zijn begin 2016 opgericht met als doel het organiseren van
kleinschalige culturele activiteiten en het werven van Vrienden, die Berbice een warm
hart toedragen en willen helpen om de buitenplaats weer in oude luister te herstellen.
Alle eventuele opbrengsten van de culturele activiteiten komen ten goede aan Berbice.
Mocht het u aanspreken en als u het huis een keer van binnen wilt zien: u bent al
"Vriend van Berbice" voor € 50 per jaar en een duo-vriendschap kost € 75. Berbice heeft
de culturele ANBI status, dus giften zijn binnen zekere grenzen aftrekbaar van de
belasting. Alle giften zijn welkom op: bankrekening NL46 INGB 0008 6756 48 ten name
van Vrienden van Berbice. Zie ook www.vriendenvanberbice.nl

Haardhout thuisbezorgd
In ons park valt met enige regelmaat een boom. Bewust omgezaagd vanwege een
ziekte en soms waait er een om met een storm. Al dit hout wordt gekloofd en kunt u op
de eerste zaterdag van de maand bij ons kopen en afhalen voor slechts €. 50 per kuub.
Vaak moet het nog wel even drogen want de omloopsnelheid is hoog.
Voor Vrienden van Berbice hebben wij de service dat wij het hout in een aanhangwagen
voor uw deur zetten. In overleg bepaalt u dan zelf wanneer u uw voorraad aanvult. Een
extra reden om vriend te worden vriendenvanberbice@gmail.com

AGENDA

28 december 2019 - Wintervertellingen (vooral) voor kinderen om 15 uur
17 januari 2020 - Wintervertellingen voor grote mensen om 20 uur
Andere data staan nog niet vast.
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Ons mail adres is
info@vriendenvanberbice.nl

wilt u de wijze waarop u mails ontvangt aanpassen?
U kunt uw voorkeuren aanpassen of uw adres laten verwijderen

