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Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief
van 2012. Nieuws is er volop maar helaas
niet alleen goed nieuws.
In Memoriam
Tot ons grote verdriet is onze penningmeester
Frank Egging overleden.
Frank kwam enkele jaren geleden op spontane
manier als penningmeester binnen het bestuur
van de stichting Rhedense Schaapskudde. Hij
heeft op een markante, professionele wijze zijn
bijdrage geleverd aan de stichting.
Wij zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor
ons als bestuur, medewerkers en vrijwilligers
heeft betekend. Hij zal in onze herinnering
blijven voortleven.
Lisa Wade
Woensdag 22 februari heeft presentatrice Lisa
Wade de eerstgeboren lammetjestweeling
geadopteerd. Lisa Wade is bij het Nederlandse
publiek vooral bekend als presentatrice van het
Klokhuis. Ook presenteert ze de programma's
13 in de oorlog en De Slavernij Junior en zit zij
in de raad van toezicht van De Kinderklinieken.
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Lisa is pas gestopt als presentatrice van Het
Klokhuis en heeft daarom de lammetjes Loesje
en Pom genoemd. Loesje naar eindredactrice
Loes en Pom naar het Franse woord voor appel:
pomme.
Het betreft een financiële adoptie daarom blijven
de lammetjes bij hun moeder Fleur. Leuke
bijkomstigheid is dat Fleur het schaap is, dat
presentatrice Ellemieke Vermolen in 2007
adopteerde.
Via adoptie zorgt de Rhedense Schaapskudde
er voor dat de kudde in stand blijft. Lisa heeft die
dag het goede voorbeeld gegeven en ontving ter
herinnering twee geboortekaartjes.
Record aantal lammeren
Bij het opmaken van deze nieuwsbrief waren er
al 153 lammeren geboren. Daar komen er naar
verwachting nog ongeveer 15 bij. Dit is een
record.

Alle lammeren zijn gezond geboren en de kudde
is gespaard gebleven van het Schmallenberg
virus. Dit is een nieuw virus in Nederland dat
eind vorig jaar is opgedoken en zich kenmerkt
door misvormd geboren lammeren. De meeste
misvormde dieren worden dood geboren.
Levend geboren dieren met dit virus zijn niet
levensvatbaar.
Het virus is niet gevaarlijk voor de mens.

Iedereen kan een lammetje adopteren.
Dit kan via www.schaapskudde.nl of tijdens
een persoonlijk bezoek aan de schaapskooi.
Omdat de herders het in deze tijd erg druk
hebben, zijn er beperkte openingstijden
ingesteld van 13.00 tot 17.00 uur in de
maanden maart en april.
Lammetjesdag 25 maart 2012
Wij nodigen u uit op de jaarlijkse lammetjesdag
Deze valt op de dag dat de zomertijd ingaat.
Zoals gebruikelijk is er een aantrekkelijk
programma. Voor jong en oud is er ruim de
gelegenheid om naar de jonge 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, vilten en
bezembinden. De kinderen kunnen ponyrijden,
gezichten laten schminken, meedoen aan een
kleurwedstrijd en er zijn oud Hollandse spelen.
Tevens is er kraamverkoop van
hebbedingetjes, suikerspinnen, Rhedense
heidehoning en versnaperingen.
De kraamvisite is van 10.00 tot 16.00 uur.
Schaapscheerdersfeest
Het schaapscheerdersfeest in
Rheden gaat
dit jaar
plaatsvinden
op 16 juni.
Het feest is
een steeds
grotere
toeristische
trekpleister
voor de
omgeving
aan het
worden en
wordt door
duizenden
bezocht uit
binnen- en
buitenland.

Martine bedankt
Na bijna 20 jaar trouwe dienst heeft onze herder
Martine Otten de kudde verlaten. Ze heeft haar
voormalig beroep in de zorg weer opgepakt.
Martine trad 1 december 1992 in dienst.
In haar positie als herder is Martine inmiddels
een BNer geworden. Tientallen keren is ze op
radio en televisie geweest en heeft ze al
honderden keren de kranten gehaald.
Martine heeft in al deze jaren zo veel
meegemaakt, dat ze dit heeft beschreven in
haar boek “Kijk daar….een kudde schapen!”
Martine heeft voor veel adoptanten en donateurs
gezorgd en ze laat ze mede door haar goede
zorg voor de schapen, letterlijk en figuurlijk een
gezonde kudde na. MARTINE BEDANKT!!

Dank voor uw bijdrage
Verder onze dank aan alle adoptanten en
donateurs die dit seizoen hun financiële bijdrage
reeds hebben geleverd.
Voor degenen die hiertoe nog geen
gelegenheid hebben gehad, en de kudde een
warm hart toedragen, verzoeken wij vriendelijk
alsnog een bijdrage (onder vermelding van “gift”)
over te maken op bankrekening 3848.01.323
t.n.v. Rhedense Schaapskudde.
De Rhedense Schaapskudde heeft een
zogenaamde ANBI verklaring: giften aan onze
stichting zijn fiscaal aftrekbaar.
Uw steun blijft onontbeerlijk voor de kudde en
daarmee de instandhouding van dit
cultuurhistorisch erfgoed.

