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Het voorjaar schiet uit de grond
Niet alleen in de tuin
en het bos schiet
alles ineens uit de grond.
Ook de lammetjes van de
Rhedense kudde
lieten al vroeg van zich
horen. Op 3 februari
werden de eerste lammetjes geboren, te beginnen
met een tweeling. Tot en met het verschijnen van
deze brief zijn er inmiddels al 130 lammeren geboren.

Schapenscheren op zaterdag 21 juni 2014
Deze door de Rhedense ondernemers Bremer en
Mijnheere georganiseerde dag wordt als gebruikelijk
gehouden op de 3e zaterdag van juni.
U hebt de datum vast wel genoteerd in uw agenda.
’s Morgensvroeg wandelen de schapen vanuit
de kooi onder begeleiding van muziek vanaf de
rotonde bij het Pannenkoekhuis Strijland naar het
midden van de Groenestraat.

Frits Sissing adopteerde de eerste lammeren
van 2014
Op woensdag 12 februari adopteerde TV
presentator Frits Sissing, bekend van de
programma’s “Opsporing Verzocht” en “Blik op de
Weg”, op ludieke manier de eerstgeboren
lammetjes.

Het centrum van het dorp is dan omgebouwd in een
heuse markt met veel kramen, waar niet alleen kooplui
hun waar aanbieden, maar ook ambachtslieden de
bezoekers van oude beroepen laten genieten.
Er zullen ondermeer klompen, rieten manden en
bezems worden gemaakt. Demonstraties alom.
De organisatoren hebben daarbij ook de kinderen niet
vergeten. Een en al gezelligheid.
Sissing kreeg niet de lammetjes maar de
nummers van deze lammetjes door herderin
Cynthia Berendsen aangereikt.
Hij werd gevraagd als deskundige zelf maar te
gaan zoeken tussen al het andere inmiddels
geboren grut. Collega herderin Elly Jansen gaf
de nodige aanwijzingen, en zoals het een goed
speurder betaamt: hij vond ze.
De beide meisjes kregen de namen Bo en Mies.
Ter herinnering kreeg Frits Sissing de door de
herders ondertekende geboortekaartjes mee.
We hopen natuurlijk dat velen zijn financiële
adoptie zullen volgen om zo onze kudde in stand
te kunnen houden.
Vooruitlopend op de jaarlijkse lammetjesdag
heeft Sissing het goede voorbeeld gegeven.
Lammetjesdag op zondag 30 maart a.s.
Op zondag 30 maart van 10.00 – 16.00 uur
Is er lammetjesdag bij de schaapskooi. Veel
bezoekers kunnen dan hopelijk genieten van het
mooie voorjaarsweer en onze schapen.
Er zijn weer veel activiteiten gepland.
Parkeren kan bij het bezoekerscentrum NM.
Let u - ingeval u met de auto komt - aub op de
aanwijzingen van de parkeerwachten.

Het wel en wee bij de kudde
Het gaat best goed, maar de kudde blijft wel, en zeker
gedurende deze crisisperiode, voortdurend in spanning
of ze de eindjes wel aan elkaar kan knopen.
De provincie Gelderland besloot de eerdere subsidies
voor het begrazen van het terrein niet meer aan de
diverse kuddes te geven maar aan de terreinbeheerder.
Gelukkig heeft onze kudde een goede verstandhouding
met de terreinbeheerder van het park Veluwezoom.
Stichting de Spaander heeft het afgelopen jaar nieuwe
hekjes en voorruiven gemaakt. We kunnen nu tijdens
de lammerenperiode “kraamkamertjes” maken voor
moeder en kind. Hier kunnen ze wennen aan de
nieuwe situatie.
In de kooi hebben we onder de pot(mest) een
drainagebuis aan moeten leggen. Het stro werd nat
door opkomend grondwater en dat was ook zorgelijk
voor de gezondheid van de schapen.
Sponsoring
Het afgelopen jaar werden we blij verrast met een
donatie van de organisatoren van de Posbankloop.
Ook in 2014 is de kudde op 28 september zichtbaar
voor deelnemers / bezoekers langs het te lopen parcours.

Veranderingen gepland?
Onze kudde is gaan samenwerken met
Peter Oversteegen Sportieve Evenementen.
Dit bureau, gevestigd in het bezoekerscentrum
van Natuurmonumenten, heeft veel ervaring met
de organisatie en administratie van activiteiten.
Zij gaan samen met ons de dag- en trektochten
promoten en organiseren. Zo blijft er meer tijd over
voor de verzorging van de schapen en de heide.
Speciaal voor de kinderen is een spannende
SPEURtocht (met een schatkist) in voorbereiding.
Van veel mensen horen we dat ze bij de kooi
graag meer informatie zouden willen zien. We
hebben de website daarom recentelijk al vernieuwd.
Maar de opkomst van de I-phone en tablet
blijven natuurlijk ook niet onopgemerkt en bieden
extra mogelijkheden. Het bestuur heeft onlangs
besloten het informatiebord bij de kooi te gaan
vervangen. Het ligt in de bedoeling om daarop in
de toekomst digitaal actuele informatie te verstrekken. Ook de terugkomtijden van de herder met kudde
kunnen dan daarop worden geplaatst.

Dan nemen we u op voor de digitale toezending en
helpt u ons besparen op drukkosten en portikosten.
Financiële bijdrage 2014
Van veel donateurs hebben we al een bijdrage voor
2014 mogen ontvangen. Hiervoor onze hartelijke dank.
Mocht u echter dit jaar nog geen donatie hebben
gedaan, dan vragen we u dit zo mogelijk nog
te doen. Wilt u dan rekening houden met het nieuwe
IBAN-bankrekeningnummer
NL68 RABO 0384801323 of
NL32 INGB 0002948050.
Trekker
De door ons vorig jaar (na een schandalige diefstal)
aangeschafte trekker bevalt goed. In de winter
gebruikt voor het verplaatsen van het dagelijks
benodigde hooi en in de zomer voor verplaatsing van
de waterwagen naar de plekken waar de schapen
overnachten. Van Zorgboerderij Groote Modderkolk
uit Loenen kregen we een waterwagen in bruikleen,
omdat de onze door ouderdom ging lekken en
eigenlijk ook te klein bleek. We zijn dankbaar voor
deze hulp van www.degrootemodderkolk.nl

Kinderfeestje.
Renovatie
De eeuwenoude schaapskooi heeft inmiddels
nieuwe deuren gekregen. Daarmee is ook de
renovatie hier weer wat verder gekomen.
Website
Kijk voor meer informatie ook eens op de website
van de kudde www.schaapskudde.nl
Schaapscheerdersfeest 2014
Meer informatie over het schaapscheerdersfeest
vindt u op www.schaapscheerdersfeest-rheden.nl
“Op 12 maart heb ik me kinderfeestje gehouden.
En toen gingen we een lammetje adopteren.
Je mag dan de wei in of in de kooi.
Er waren genoeg lammetjes om uit te kiezen.
Ik vond het een superfeestje.
Groetjes en een knuffel voor alle lammetjes.”
Lieke Meeuwissen.

Met dank aan herders, vrijwilligers en vooral
ook u als belangstellende voor onze kudde
kunnen we u nog steeds laten genieten van
een kudde met herder in onze mooie
Rhedense heideomgeving.

Digitale nieuwsbrieven?
Naast de website kunnen via de ons bekende
e-mailadressen natuurlijk nieuwsbrieven of korte
berichten worden verstuurd. We willen u eigenlijk
wel meer nieuwsbrieven sturen, maar door de
toenemende portikosten zijn we daartoe niet in staat.
Daarom: e-mailadressen gezocht.
Hebt u uw mailadres al een keer gemeld?
Hebt u deze nieuwsbrief nog niet digitaal maar per
post ontvangen?
Dan is dat blijkbaar nog niet het geval.
Stuur aub een mail naar info@schaapskudde.nl
met de opmerking Nieuwsbrief.

Uw steun blijft onmisbaar voor het in standhouden
van onze prachtige kudde.

