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De lammerenperiode, de drukste tijd 
van het jaar, zit er weer op.  
In een recordtijd van 10 dagen hebben 
53 ooien, 92 lammeren ter wereld 
gebracht . 33 tweelingen, 3 drielingen 
en 16 eenlingen. De herders zijn 24 
uur per dag aanwezig geweest. Inmid- 
dels zijn er al 159 lammeren geboren.  
 
Céline Purcell  
Op 4 februari werden de eerste 
lammeren geboren, een tweeling.  
Actrice Celine Purcell wilde deze op  
12 februari persoonlijk adopteren maar 
in  verband met de maatregelen 
rondom de Q-
koorts was  
de kooi tijdelijk  
gesloten. Nu heeft  
de adoptie virtueel  
plaatsgevonden 
via de website van 
de Rhedense 
Schaapskudde.  
De lammetjes heten Ot en Sien, 
vernoemd naar het gelijknamige boek, 
waar de oma van Céline haar vroeger 
graag uit voorlas. 
 
Céline Purcell is bij het Nederlandse 
publiek vooral bekend van de zeer 
succesvolle televisie comedy ‘Kinderen 
geen bezwaar’, waarin zij sinds 2004 
de rol speelt van Julia Zegers. Céline 
was ook te zien in de comedyserie 
‘Gebak van Krul’.  Naast televisie is 
Céline ook actief in het theater. Zo 
speelde zij o.a. in 2007 de hoofdrol in 
‘My fair Lady’ en was zij vorig seizoen 
te bewonderen in ‘Les Miserables’.   
 
Later dit jaar komt Céline haar 
lammetjes zeker opzoeken.   
 

 
In navolging op Celine Purcell kunt ook 
u een lammetje adopteren. Dit kan via 
onze website www.schaapskudde.nl 
maar ook tijdens een bezoek aan de 
schaapskooi die vanaf 13 maart weer 
is geopend. 
 
Schaapskooi tijdelijk afgesloten 
voor publiek 
Om de risico’s van overdracht van  
Q-koorts van schapen en geiten naar 
mensen te beperken, heeft het 
ministerie van LNV een aantal 
landelijke maatregelen ingesteld. Zo 
was er o.a. een tijdelijk verbod voor het 
publiek om met drachtige geiten en 
schapen in aanraking te komen. Dit 
betekende dat ook de Rhedense 
Schaapskooi tijdelijk niet voor publiek 
toegankelijk was. Deze maatregel gold 
tot de tweede week na het aflammeren 
De schapen van de Rhedense 
Schaapskudde zijn twee maal tegen de 
Q-koorts ingeënt en alle maatregelen 
ter voorkoming van Q-koorts zijn 
toegepast. De schapen zijn volledig 
gezond, het laatste lam is geboren en 
de kooi is vanaf 13 maart weer 
toegankelijk voor het publiek. 
 
Keurmerk Zoönosen 
Zoönosen zijn overdraagbare ziekten 
van dieren naar mensen. Om aan te 
tonen dat een bedrijf  maatregelen  
neemt om  
zoönosen te  
voorkomen  
en de kans op 
besmetting 
te beperken,  
heeft de  
Gezondheidsdienst voor Dieren (GD)  
het Keurmerk Zoönosen ontwikkeld.  
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De Rhedense Schaapskudde heeft 
aan deze toetsing voldaan en is 
erkend als zoönosen-verantwoord 
bedrijf. Hiervoor ontvangt de kudde het  
keurmerkbord met daarop het  
keurmerkzegel voor 2010.  
De toekenning van het keurmerk wordt 
elk jaar opnieuw via een erkende  
dierenarts getoetst.  
 
Lammetjesdag 28 maart 2010 
De jaarlijkse lammetjesdag die op  
28 maart gepland staat kan daarom 
gewoon plaatsvinden.  
 
Zoals gebruikelijk is er een aantrek-
kelijk programma voor jong en oud.  
Er ruim de gelegenheid om naar de 
lammeren te kijken, te aaien, biks te 
voeren en er eventueel mee op de foto 
te gaan. Verspreid over de dag, geven 
de herders met hun Border Collies 
demonstraties schapendrijven.  
Ook zijn er demonstraties wolspinnen, 
bezembinden, mandevlechten en vilten 
De kinderen kunnen pony-rijden, 
gezichten laten schminken, meedoen 
aan een kleurwedstrijd en er zijn oud 
Hollandse spelen.  Tevens is er 
kraamverkoop van hebbedingetjes, 
suikerspinnen, versnaperingen en  
Rhedense heidehoning.  

 
Men kan zich eventueel vanaf de 
parkeerplaats  met een huifkar naar de 
schaapskooi laten vervoeren. De 
kraamvisite is van 10:00 tot 16:00 uur. 
 
 

Automatische incasso 
Voor donateurs die jaarlijks een vaste 
bijdrage leveren biedt de schaaps- 
kudde mogelijkheid tot automatische 
incasso. Dit systeem is niet alleen 
gemakkelijk, maar het betekent voor 
de kudde ook een aanzienlijke 
besparing op de bankkosten. U kunt 
het formulier vinden op de website, 
downloaden, invullen en vervolgens 
inzenden naar Stichting Rhedense 
Schaapskudde, Postbus 14, 6990 AA 
Rheden. 
 
Digitale nieuwsbrief 
Deze nieuwsbrief willen wij, mede in 
verband met de steeds toenemende 
kosten van aanmaak en porti, digitaal 
gaan verzenden naar donateurs die 
hun bijdrage hebben betaald en die 
ons hun e-mail adres hebben 
opgegeven. U ontvangt dan vaker een 
nieuwsbrief en wordt u op de hoogte 
gehouden van actueele nieuws. 
Aanmelden of wijzigen kan via: 
info@schaapskudde.nl 
 
Helaas zijn wij hier om technische 
redenen nog niet in geslaagd.  
Daarom ontvangen alle donateurs 
deze keer de nieuwsbrief nog per post.  
Indien u nog niet betaald heeft kunt u 
als nog uw bijdrage overmaken op 
bankrekening RABO 3848.013.23. 
Indien het een betaling voor een 
adoptie betreft dan verzoeken wij de 
naam van het lam te vermelden.  
 
Schaapscheerderfeest 
Zoals elk jaar zal het schaapscheer-
derfeest in Rheden weer plaatsvinden 
op de derde zaterdag van juni. Dit jaar 
valt dat op de 19de. Het feest is een 
steeds grotere toeristische trekpleister 
voor de omgeving aan het worden en 
wordt door duizenden mensen bezocht 
uit binnen- en buitenland.  
 

Uw steun blijft onontbeerlijk voor de kudde en daarmee de instandhouding van dit  
cultuur historisch erfgoed.  
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