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Jubileum jaar
Op 10 oktober a.s. bestaat Stichting De
Rhedense Schaapskudde 50 jaar.
Feest dus!
50 jaar
Ooit was de schaapskooi een eenvoudig
gebouw zonder schuur of opslagruimte. Er
was toen nog geen stromend water, geen
elektriciteit en de herder dronk zijn koffie
tussen de schapen. Inmiddels is de
schaapskooi voorzien van een goed
dagverblijf met keuken, douche, toilet en
slaap-plaatsen. Er is elektriciteit, warm en
koud water, riolering en zelfs internet. Alles
voldoet aan de laatste Arbo-eisen.
Toen er nog geen kunstmest was, werden
de schapen hoofdzakelijk gebruikt voor de
mestproductie. Nu heeft men een
mestbeleid met mineralenboekhouding en
een begrazingsplan.
In deze 50 jaar hebben markante figuren
zoals o.a. herders Joop van Limbeek,
Geert Reinders en Martine Otten de kudde
geleid. Nu is Cynthia Berendsen de
herderin. Maar ook dankt de kudde zijn
bestaan aan het vrijwillige bestuur en alle
andere vrijwilligers die zich door de jaren
hebben ingezet voor de kudde.

Winston en Renate adopteren 1ste lam
Zaterdag 23 maart om 14:00 uur
adopteert de familie Gerschtanowitz het
eerstgeboren lam van de Stichting
Rhedense Schaapskudde bij de
schaapskooi in Rheden.
Het lam, een ooitje, wordt door de
herders overhandigd waarna Winston en
Renate Gerschtanowitz-Verbaan en hun
twee
zoontjes
haar een
naam
zullen
geven.
Ze krijgen
ter
herinnering een
geboortekaartje
mee.
Winston is presentator bij The voice of
Holland en RTL Boulevard.
Renate is presentatrice en national
ambassadeur van Unicef.
Door middel van deze adoptie helpen ze
mee om de schaapskudde in stand te
houden. Vooruitlopend op de jaarlijkse
lammetjesdag geven zij hierbij het goede
voorbeeld.
Burgemeester opent Lammetjesdag
In verband met het 50 jarige jubileum
opent burgemeester Van Wingerden de
jaarlijkse lammetjesdag.
Deze wordt gehouden op 2de Paasdag
die dit jaar op 1 april valt (en dit is geen
grapje). De lammetjesdag is van 10:00
tot 16:00 uur.
Zoals gebruikelijk is er een aantrekkelijk
programma voor jong en oud.

Hebt u nog geen lam geadopteerd,
dan krijgt u alsnog de kans om dit te
doen. Er worden in totaal circa 150
lammeren verwacht.

De trekker wordt gebruikt om hooibalen
te vervoeren, om watertanks naar de
weilanden te slepen en voerbakken te
verplaatsen. Het is een echt werkpaard.
Afscheid herderin Devin
Helaas gaat Devin onze kudde verlaten.
Na jarenlange inzet als vrijwilligster en
het laatste jaar als beroepskracht heeft
zij besloten dat haar toekomst elders ligt.
Het bestuur dankt haar voor haar
gedreven inzet en hoopt snel deze
vacature in te kunnen vullen.

Van veel donateurs hebben we al een
bijdrage voor 2013 mogen ontvangen.
Hiervoor hartelijk dank. Mocht u dit jaar
nog geen donatie aan de kudde
hebben gedaan, dan vragen we u dit
zo mogelijk nog te doen op
bankrekening 3848.013.23 of via
automatische incasso .

Renovatie
De eeuwenoude schaapskooi, die een
rijksmonument is en eigendom van
Natuurmonumenten, heeft een nieuw
rieten dak gekregen. Daarmee is een
grote renovatie in en rond de kooi
nagenoeg afgerond.

Het feit dat de Stichting Rhedense
Schaapskudde dit jaar 50 jaar bestaat,
is mede te danken aan deze adopties
en donaties.
Nieuwe trekker
Na de schandalige diefstal van onze
trekker hebben we een nieuwe (3de
hands)
aangeschaft.
De trekker
gaat
’s avonds
achter slot en
grendel,
bevat een
chip en staat
onder
cameratoezicht.

Website
Ook de website www.schaapskudde.nl
moet met de tijd mee en zal daarom dit
jaar geheel worden vernieuwd.
Schaapscheerdersfeest
Denkt u ook aan het jaarlijkse
schaapscheerdersfeest op de derde
zaterdag van juni? Voor informatie zie:
www.schaapscheerdersfeest-rheden.nl

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

