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De eerste lammetjes, een tweeling,
werden op 5 februari geboren, een
voorbode van de lente.
Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief
waren er 123 lammetjes geboren en
werden er nog ongeveer 10 verwacht.
Dit jaar werden er veel eenlingen
geboren, in tegenstelling tot vorig jaar,
toen werden er veel tweelingen
geboren. Er zit zelfs een drieling bij.

werden vervolgens weer teruggezet bij
de moeder, omdat het een financiële
adoptie betreft. Lodewijk ontving ter
herinnering een geboortekaartje en er
werd beschuit met muisjes geserveerd.
Deze adoptie bracht natuurlijk de
benodigde aandacht met zich mee. Het
heeft de landelijke pers gehaald en
was ook te zien op SBS shownieuws
en RTL Boulevard.

Lodewijk Hoekstra

Deze eerste tweeling werd op zaterdag
12 februari door Lodewijk Hoekstra
geadopteerd.
Lodewijk Hoekstra is bij het Nederlandse publiek vooral bekend als de
tv-tuinman in het populaire programma
‘Eigen Huis en Tuin’. Lodewijk is erg
betrokken bij goede doelen. Hij zet
zich onder andere in voor Natuurmonumenten, op wiens grond de kudde
graast.

Via adoptie zorgt de Stichting
Rhedense Schaapskudde er voor dat
de kudde in stand blijft. Lodewijk wil
hier graag aan bijdragen en gaf die
dag het goede voorbeeld.
Adoptie
Bent u nog geen adoptant, dan kunt u
dagelijks een lammetje adopteren bij
de schaapskooi of via onze website;
www.schaapskudde.nl
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Samen met zijn vrouw en kinderen
knuffelden zij de pasgeboren
lammetjes in de schaapskooi.
Na de overhandiging door de herders
mocht Lodewijk de tweeling een naam
geven. Zijn kinderen bedachten de
namen Mini en Mia. De lammetjes

Donaties
Voor donateurs die jaarlijks een vaste
bijdrage leveren biedt de schaapskudde de mogelijkheid tot automatische incasso.
Dit systeem is niet alleen gemakkelijk,
maar het betekent voor de kudde ook
een aanzienlijke besparing op de banken portokosten.

Het machtigingsformulier vindt u op de
achterzijde van deze nieuwsbrief. Als
u ons al gemachtigd heeft is dit niet
van toepassing. De nieuwsbrief kunt u
dan ook digitaal en in kleur ontvangen.
Wilt u bij adoptie of donatie duidelijk
uw naam en adres vermelden! Nog
steeds ontvangen wij bedragen en
weten wij niet wie de afzender is. De
gulle gever ontvangt dan geen
geboortekaartje en/of nieuwsbrief.

De kraamvisite is van 10:00 tot 16:00
uur. Houdt wel de klok in de gaten
want dit is de dag dat de zomertijd
ingaat.
Blubber
Vroeger werden hooibalen geperst tot
handzame draagbare balen en op de
hooizolder opgeslagen.

Lammetjesdag
Op zondag 27 maart bent u van harte
welkom, want dan is er weer de
jaarlijkse lammetjesdag.
Zoals gebruikelijk is er een aantrekkelijk programma. Voor jong en oud is
er ruim de gelegenheid om de
lammeren te aaien, biks te voeren en
er mee op de foto te gaan.
Verspreid over de dag geven de
herders met hun Border Collies
demonstraties schapendrijven.

Ook zijn er demonstraties wolspinnen,
vilten, bezembinden en mandenvlechten. De kinderen kunnen ponyrijden, gezichten laten schminken,
tekenplaten inkleuren, ‘schaap vullen’
en er zijn oud Hollandse spelen.
Tevens is er kraamverkoop van
hebbedingetjes, suikerspinnen,
Rhedense heidehoning, schapenkaas
en versnaperingen.

Tegenwoordig worden hooibalen
echter geperst tot grote rollen en
omwikkeld met folie. Deze hooibalen
nieuwe stijl zijn niet meer te tillen en de
schaapskudde heeft daarvoor een
trekker met balenklem moeten aanschaffen.

De balen passen echter niet meer op
de hooizolder en worden nu naast de
kapschuur, in het weiland opgeslagen.
Doordat daar nu met de trekker wordt
gereden ontstaat er schade.
Noodgedwongen hebben we daarvoor
verharding aan moeten brengen in de
vorm van Stelconplaten.

Deze platen zijn tegen gereduceerd
tarief door de BV Meteoor uit Rheden
geleverd.
Het benodigde zand onder de platen,
20 kubieke meter, is geheel gedoneerd
door zand en grindbedrijf Valewaard
BV uit De Steeg.

neemt om zoönosen te voorkomen en
de kans op besmetting te beperken,
heeft de Gezondheidsdienst voor
Dieren (GD) het Keurmerk Zoönosen
ontwikkeld.

Vrijwilligers hebben alles aangelegd en
Innovatie en Praktijk Centrum IPC
Groene Ruimte BV uit Arnhem heeft
hiervoor de machines ter beschikking
gesteld. Ook de voerplaats is verhard.

De toekenning van het keurmerk wordt
elk jaar opnieuw via een erkende
dierenarts getoetst.
Schaapscheerderfeest
Zoals elk jaar zal het schaapscheerderfeest in Rheden weer plaatsvinden
op de derde zaterdag van juni. Dit jaar
valt dat op de 18de. Het feest is een
grote toeristische trekpleister voor de
omgeving en wordt door duizenden
mensen bezocht uit binnen- en
buitenland. Voor meer informatie zie:
www.schaapscheerdersfeest-rheden.nl

Keurmerk Zoönosen
De Rhedense Schaapskudde heeft
weer aan de toetsing ‘Keurmerk
Zoönosen’ voldaan en is ook dit jaar
weer erkend als zoönosenverantwoord
bedrijf. Hiervoor ontvangt de kudde het
zegel van 2011.
Zoönosen zijn ziekten die overdraagbaar zijn van dieren naar mensen,
bijvoorbeeld Q-koorts. Om aan te
tonen dat een bedrijf maatregelen

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

STICHTING RHEDENSE SCHAAPSKUDDE

Incassomachtiging voor afschrijving tot
wederopzegging van donatiegelden
Gegevens donateur
Voorletters

………………………………………………………………

Achternaam

………………………………………………………………

Adres

.……………………………………………………………..

Postcode

………………………………………………………………

Woonplaats

………………………………………………………………

Telefoonnummer

………………………………………………………………

E-mailadres

………………………………………………………………

Ondergetekende, donateur van de Stichting Rhedense Schaapskudde,
verleent hierbij tot wederopzegging en behoudens wijziging, toestemming
om het hieronder genoemde bedrag (per aangegeven periode) van zijn /
haar bankrekening te incasseren.
Ondergetekende heeft de mogelijkheid om binnen 30 kalenderdagen en
zonder opgaaf van reden het geïncasseerde bedrag terug te laten boeken.
Bedrag donatie

€

……………………………………..

per kwartaal / halfjaar / jaar (AUB doorhalen wat niet van toepassing is)
Ingaande

………………………………………………………

Bankrekeningnummer

……………………………………………………...

Naam rekeninghouder

………………………………………………………

Plaats en datum ondertekening ………………………………………………
Handtekening

………………………………………………………

Formulier na ondertekening a.u.b. inzenden naar
St. Rhedense Schaapskudde, Postbus 14, 6990 AA Rheden.

