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Alweer een jaar voorbij en er is weer 
voldoende te melden. 
 
Nieuwe herder 

Na het vertrek van herder Martine is ons team 
versterkt met Devin Frieling. Devin heeft al 9 
jaren als vrijwilligster bij de kudde mee 
geholpen en heeft nu van haar hobby haar 
beroep kunnen maken. Devin is 27 jaar en 
combineert haar baan met flexwerk in de 
gehandicaptenzorg. Wij wensen Devin veel 
succes in haar nieuwe herder-carrière.    
 

 
Het team bestaat nu uit Cynthia Berendsen en 
Devin Frieling.   

 
Wisseling bestuur 
Ook in het bestuur van de Stichting Rhedense 
Schaapskudde hebben er wisselingen plaats- 
gevonden. Voormalig voorzitter Hans van Dijk 
heeft na 10 jaar zijn functie neergelegd. Hans 
was werkzaam als projectleider bij 
Natuurmonumenten (NM), maar is van functie 
veranderd en overgestapt naar een ander 
district. Hans wil zich daarbij volledig inzetten 
en heeft daarom zijn voorzittershamer 
overgedragen aan zijn collega Harald van den 
Akker. Harald is beheerder bij NM en heeft 
grote affiniteit met de kudde. Een leuke 
bijkomstigheid is dat hij zelf ook in een 
omgebouwde schaapskooi woont. 
Wij danken Hans voor al zijn bewezen 
diensten en wensen Harald veel succes met 
zijn nieuwe bestuursfunctie.  
 

 
Tevens is het bestuur aangesterkt met Elise de 
Man. Elise woont vlakbij de schaapskooi en is in 
het dagelijks leven Bestuursassistente van de 
Vereniging Particuliere Historische 
Buitenplaatsen en kent het klappen van de 
zweep als het om organiseren gaat. Elise heeft 
de secretarisfunctie van Wilko Wellink 
overgenomen omdat laatst genoemde na 12 jaar 
eveneens afscheid gaat nemen. Net als Hans is 
Wilko van job veranderd en gaat Wilko zich 
volledig toeleggen op zijn nieuwe carrière. 
Wilko zal vooralsnog als bestuurslid aanblijven 
tot er een nieuwe penningmeester is gevonden. 
 
Vacature Penningmeester 

Na het overlijden van onze voormalige 
penningmeester Frank Egging is het ons helaas 
nog niet gelukt om een nieuwe penningmeester 
te vinden. Denkt u dat u geschikt bent voor deze 
functie, of weet u iemand die deze taak kan 
vervullen, dan verzoeken wij u contact met ons 
bestuurslid Kees van Oosterom (telefoon 026-
4951321) of een mail te sturen naar 
info@schaapskudde.nl onder vermelding van 
vacature penningmeester. Onze voorkeur gaat 
uit naar iemand die in zijn dagelijkse functie ook 
een financiële verantwoordelijkheid heeft en 
woont in de gemeente Rheden of omstreken.  
 
Bestrating  

NM, eigenaar van de schaapskooi, heeft de 
oude zandweg naar de kooi volledig in stijl 
bestraat. Daarbij is ook de bestrating rondom de 
kooi door NM in dezelfde stijl aangepast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe bestrating 
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Het wildrooster in de weg voor de kooi is naar 
boven verplaatst en de hekken bij de ingang 
van de kooi zijn weggehaald. 
De kooi is daardoor beter toegankelijk voor het 
publiek. Daarnaast is gezorgd voor een betere 
afwatering. Het geheel geeft een fraai aanzicht 
met een open karakter.  
 

 
Open karakter 
 
Hekken 
De hekken van de ingang en de vangkooi zijn 
vernieuwd en de afrastering is deels 
vervangen. 
 

 
Nieuwe vangkooi 

 
 
 
 

 
 
Hondenkennels 
De kennels zijn verplaatst naar het midden van 
de schuren. Dit geeft niet alleen meer rust voor 
de honden maar ook voor het publiek en de 
schapen. Bovendien geeft het een ruimer en 
strakker aanzicht. 
 

 
Verplaatsing van de hondenhokken 

 

 

 
Strak aanzicht 
 
Daken 

Deze maand wordt er nog begonnen met het 
vernieuwen van het rietendak. Aangezien het 
monumentale pand eigendom is van 
Natuurmonumenten, dragen zij de kosten.  
 

Op het dak van de schuren komen nieuwe 
zonnepanelen. Vooral ’s winters wordt er veel 
elektriciteit verbruikt. Door het ontbreken van 
een centrale verwarming wordt er elektrisch 
verwarmd. De zonnepanelen moeten dit op een 
milieuvriendelijke wijze oplossen. 

 
Interieur 

Niet alleen zijn er aan de buitenkant van de kooi 
aanpassingen gedaan, ook de binnenkant van 
het dagverblijf is flink onderhanden genomen.  
Er is onder andere nieuw sanitair geplaatst en 
het verblijf is praktischer ingedeeld.  
 
 
 
 



 
 
Alles voldoet nu aan de laatste eisen van de 
Arbo-wetgeving. Deze kosten komen voor 
rekening van onze stichting. 
 
Website 
Niet alleen de kooi ondergaat een stevige 
verbouwing, ook onze website is aan de beurt.  
Momenteel wordt er hard gewerkt aan 
vernieuwing en hopen wij de site begin 
volgend jaar af te hebben. Volg de 
ontwikkelingen op www.schaapkudde.nl 
 
Jubileum jaar  

Er is naarstig gewerkt aan het opknappen van 
de kooi en omgeving om dit voor het komende 
jaar af te hebben. Reden hiervoor is dat de 
Stichting Rhedense Schaapskudde dan 50 jaar 
bestaat. Het gaat een bijzonder jaar worden.  
 
Bessie en Sion 

Helaas is er niet alleen goed nieuws. Onze geit 
Bessie is op een leeftijd van 10 jaar overleden. 
Ondanks dat Bessie geen schaap maar een 
geit was, was het toch altijd Bessie die de 
leiding over de schaapskudde had. 
Sion de huiskat, die ooit eens 1,5 jaar weg is 
geweest en uiteindelijk weer is teruggekomen, 
hebben we helaas moeten laten inslapen. Sion 
was oud en echt op. Sion hield de muizen weg 
bij de kooi en vooral bij het voer! 
 
Tractor gestolen 
Nog meer slecht nieuws. 
Vorige maand is ’s nachts onze tractor 
gestolen. Het is voor ons ongelofelijk dat 
gevoelloze onverlaten de Rhedense 
Schaapskudde, die van donaties en giften 
bestaat, zo ernstig kunnen duperen.  
Hier is geen goed woord voor te vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gestolen blauwe New Holland tractor 

 
 
Een tractor is noodzakelijk om er de moderne  
hooibalen mee te vervoeren. Dit zijn 
tegenwoordig grote zware rollen die de 
ouderwetse handzame vierkante hooibalen 
hebben vervangen.  De herderinnen moeten nu 
tijdelijk met allerlei kunstgrepen het hooi in de 
kooi zien te krijgen. Dit is een zware belasting 
voor de dames en we zijn we daarom naarstig 
op zoek naar vervanging.  
 
Uw bijdrage 
Het blijkt maar weer dat uw steun onontbeerlijk 
is voor de instandhouding van de Rhedense 
Schaapskudde. 
 
Omdat onze stichting sterk afhankelijk blijft van 
particuliere bijdragen, treft u bijgesloten de 
acceptgirokaart aan waarmee u uw bijdrage 
voor 2013 aan de stichting kunt overmaken. 
 
Acceptgirokaarten zijn niet verzonden naar 
donateurs die een incassovolmacht hebben 
afgegeven 
 
De donateurs die de nieuwsbrief digitaal 
ontvangen zullen enkel de acceptgirokaart per 
post ontvangen om daarmee hun financiële 
bijdrage te kunnen overmaken. 
 
 Digitale Nieuwsbrief 

Inmiddels is 50 % van alle donateurs overgestapt 
op onze digitale nieuwsbrief. Dit heeft al een 
behoorlijke tijd- en kostenbesparingen opgeleverd.  
Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet digitaal? Stuur 
ons dan een e-mail onder vermelding van: 
Verzoek toezending digitale nieuwsbrief. De 
digitale nieuwsbrief is bovendien in kleur! 
 
Machtiging tot incasso  

Ook kunt u ons helpen met het besparen van 
bankkosten: Middels een machtiging tot 
afschrijving van donatiegelden kunt u ons 
volmacht geven om uw jaarlijkse bijdrage te 
incasseren van uw bankrekening. Dit 
formulier kunt u downloaden op onze website: 
www.schaapskudde.nl en vinden onder de tab: 
Donateur worden. Het ingevulde en door u 
getekende formulier kunt u vervolgens zenden 
aan St. Rhedense Schaapskudde, Postbus 14, 
6990 AA Rheden. 
 
De Stichting Rhedense Schaapskudde wenst 
u fijne kerstdagen en voorspoedig 2013
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