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Jubileum jaar
Afgelopen 10 oktober bestond Stichting De
Rhedense Schaapskudde 50 jaar.
Een mijlpaal is bereikt, op naar de volgende
50 jaar.
50 jaar
Een heugelijk feit dat gepaard zou moeten
gaan met een groots feest. Toch is dit
jubileum jaar niet echt uitbundig gevierd.
Dit komt omdat het bestuur volledig uit
vrijwilligers bestaat die al hun
werkzaamheden voor de Stichting, naast
hun dagelijks werk uitvoeren. Ook de
herders met hun beperkte aantal uren
worden bijgestaan door vele vrijwilligers.
Het organiseren van een groot feest of
andere feestelijke activiteiten is dus een
extra aanslag op de toch al beperkte tijd.
Vrijwilligersdag
Natuurlijk hebben we het jaar niet geruisloos
voorbij laten gaan. Omdat Stichting de
Rhedense Schaapskudde afhankelijk is van
vrijwilligers hebben we hier de nadruk op
gelegd door dit te vieren met een feestelijke
teambuilding dag die werd geleid door
activiteitenbureau Oversteegen.

Dit bureau verzorgt sportieve evenementen
rond de Posbank en wordt gerund door
Peter en Marjolein Oversteegen.

De Schaapskudde en Oversteegen
zijn praktisch buren want ze zijn beide
gevestigd aan de Heuvenseweg in
Rheden. Voor meer informatie zie:
www.peteroversteegen.nl
Er was een mooie fietstocht georganiseerd
die langs diverse kastelen in de omgeving
voerde. Bij Rhederoord werd er tekst en
uitleg gegeven over de omgeving en kon
men genieten van het uitzicht over de
gletsjervallei.

Bij Kasteel Middachten werden de karpers
gevoerd en allerlei spelletjes gedaan om
de onderlinge samenwerking te
bevorderen.
Deze goed georganiseerde vrijwilligersdag
heeft tevens bijgedragen tot een
verdergaande samenwerking met sportieve
evenementenbureau Oversteegen. Hierbij
denken wij aan het organiseren van
dagtochten, waarbij men met de herder en
de kudde over de Veluwe kan trekken.
Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld
GPS wandeltochten, waarbij men met een
GPS systeem de herder op de uitgestrekte
heide kan vinden. Er kunnen bedrijfsuitjes,
familiedagen, teambuilding, jubileum of
andere feestelijkheden georganiseerd

worden waarbij de kudde het middenpunt
kan zijn van deze activiteit. De herder zal
dan demonstraties schapen drijven geven
met hun Bordercollies. Kinderen kunnen in
het voorjaar de lammetjes de fles geven.

De Veluwse Heideschapen poseren trots voor hun
gerenoveerde onderkomen.

Website
Ook de website is vernieuwd, al moet deze
hier en daar nog wat worden aangepast,
het begin is er, zie: www.schaapskudde.nl
Het was een geslaagde dag die gezellig
werd afgerond met een hapje en een
drankje.
Wilt u ook als vrijwilliger iets voor de kudde
betekenen, stuur dan een mailtje naar
herder@schaapskudde.nl

Nieuwe Herder
De vacature van parttime herder is
inmiddels ingevuld door Elly Tabor.
Elly is al langere tijd vrijwilliger bij de kudde
en is door de wol geverfd.

Celebrities
In dit jubileumjaar hebben Winston en
Renate Gerschtanowitz en hun twee
zoontjes een lammetje geadopteerd.
Dit haalde de landelijke pers.
Mevrouw van Wingerden, burgemeester
van Rheden, heeft de jaarlijkse
lammetjesdag persoonlijk geopend. Het feit
dat de Stichting Rhedense Schaapskudde
dit jaar 50 jaar bestaat, is mede te danken
aan de adopties.
De herders Elly (links) en Cynthia (rechts).

Renovatie
De eeuwenoude schaapskooi, die een
rijksmonument is en eigendom van
Natuurmonumenten, heeft een nieuw
rieten dak gekregen. Eerder dit jaar was er
al nieuwe bestrating aangelegd, de kooi is
geschilderd, de fundering en afwatering
zijn opgeknapt, het hekwerk is vervangen,
de dagverblijven van de herders zijn
gerenoveerd en met de nieuwe rieten kap
is deze grootse renovatie afgerond. De
kooi er weer jaren tegen.

Bezoek de kooi en u kunt de herders
persoonlijk ontmoeten maar u kunt ze ook
dagelijks volgen op twitter. Hun berichten zijn
vaak geïllustreerd met mooie foto’s.
U kunt de herders volgen op
twitter@herderinn
Schaapscheerderfeest
Wordt gehouden op de derde zaterdag van
juni, dat is dit jaar de 21ste.
Voor meer informatie zie:
www.schaapscheerdersfeest-rheden.nl

Afscheid secretaris
Met de komst van allerlei nieuwe gezichten
gaat er ook een vertrouwd gezicht
verdwijnen.

moment om afscheid te nemen. En wie
weet gaat de geschiedenis zich weer
herhalen want ook mijn kinderen zetten
zich regelmatig in voor de kudde.

Secretaris Wilko Wellink neemt na 15 jaar
afscheid van de Stichting de Rhedense
Schaapskudde.

Als afscheidscadeautje heb ik de kudde
een Nederlandse Landgeit geschonken.
Vroeger liep er ook altijd een geit bij de
kudde en al langere tijd was het de wens
van de herders om er weer bij te halen.
Deze geit moet echter nog geboren
worden dus we kunnen de nieuweling pas
in het voorjaar verwelkomen.
Met heel veel plezier kijk ik terug op de
afgelopen jaren en wil ik iedereen
bedanken die zich op enige wijze fysiek of
financieel hebben ingezet voor het
voortbestaan van de Rhedense
Schaapskudde. Ook voor de toekomst
wens ik de kudde een warm hart toe.

Aangezien het schrijven van de
nieuwsbrieven één van de taken is van de
secretaris, grijp ik de gelegenheid aan om
deze allerlaatste officiële taak te gebruiken
voor een persoonlijke noot.
Vroeger toen ik nog een jongetje was,
speelde ik al veel bij de schaapskooi en
hielp ik vaak mee omdat mijn vader toen in
het bestuur zat. Het toenmalige bestuur
heeft de kudde van een negatief saldo om
weten te buigen naar positief saldo. Toen
mijn vader de kudde verliet, zat er maar
liefst fl 100,-- in kas. Ook ging ik wel eens
met herder Joop van Limbeek mee de hei
op. Als de vijvers bevroren waren, kwam
de Rhedense brandweer water brengen.
Toen mijn moeder met emmers water aan
het sjouwen was, kwam mevrouw Pans
voorbij en schonk geld om een waterleiding
aan te laten leggen naar de schaapskooi.
De ‘Panskraan’ hangt er nu nog. Het
schaapscheerderfeest in het dorp werd
opgezet en we hielpen bij de festiviteiten,
o.a. het koekslaan was erg leuk. Geen
wonder dat ik jaren later in het bestuur ben
gerold.
In de afgelopen 15 jaar is er veel
veranderd en nu, nu de Stichting 50 jaar
bestaat, de kudde (dankzij uw steun)
financieel gezond is, de kooi gerenoveerd
is, er een nieuwe herder is en nieuwe
bestuursleden zijn, is het een mooi

Yvonne van der Slik, voormalig
secretaresse van Natuurmonumenten,
gaat mijn taken overnemen. Ik wens
Yvonne heel veel succes in haar nieuwe
functie.

Bericht van de herders
De schapen staan nu ‘s nachts weer
binnen. Het voedsel op de hei wordt
schaarser dus ze moeten weer worden
bijgevoerd.
De dames zijn drachtig en kunnen wel wat
extra’s gebruiken. We verwachten het
eerste lam rond 4 februari 2014 en het
laatste 5 weken later. De dames zijn door 6
knappe kerels van de schaapskudde
Lemelerberg gedekt en we verwachten
daarom bijzonder mooie lammetjes.

Betaling van uw donatie en adoptie
Bij het betalingsverkeer in Europa zal met
ingang van 2014 het nieuwe
bankrekeningnummer moeten worden
gebruikt. We hebben dit najaar alle bij ons
bekende bankrekeningnummers in onze
administratie omgezet naar de nieuwe
IBAN-rekeningnummers.
Dit geldt ook voor de contracten met
automatische incasso.

Lammetjesdag
In 2014 op zondag 30 maart, de dag dat de
zomertijd ingaat.
ANBI
Geeft u wel eens geld aan een goed doel?
Giften en schenkingen die u doet, mag u
onder voorwaarden aftrekken in uw
aangifte inkomstenbelasting.
Een belangrijke voorwaarde die de
Belastingdienst hiervoor stelt, is dat het
goede doel waaraan u schenkt is
aangemerkt als algemeen nut beogende
instellingen (ANBI’s). De Stichting
Rhedense Schaapskudde is als ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling) door
de Belastingdienst aangemerkt.

Voor zover er op het u toegezonden
overschrijvingsformulier een onjuist
nummer wordt vermeld, dan verzoeken we
u dit door te strepen en het juiste IBANnummer te vermelden.
Donateurs zonder automatische incasso
ontvangen een dezer dagen een
acceptgirokaart thuisgestuurd, waarmee
een bijdrage voor 2014 kan worden
voldaan.
Mocht u anders willen betalen, dan kan
dat op het IBAN rekeningnummer
NL32 INGB 0002948050
t.n.v. St. Rhedense Schaapskudde.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

U mag daarom uw giften, periodieke
schenkingen en eenmalige schenkingen
aan de Rhedense Schaapskudde als
aftrekposten bij uw inkomstenbelasting
aangeven. Per 1 januari 2014 zijn echter
de wettelijke regels voor ANBI’s
aangescherpt: Het gaat daarbij om het
belang voor meer transparantie en de
verantwoording van giften in de
filantropische sector.
Om de ANBI status te krijgen en te houden
moet de ANBI o.a. in het bezit zijn van een
beleidsplan en de gevers over haar
financiële status informeren.
Op de website van de schaapskudde kunt
u binnenkort deze informatie over de ANBI
dan ook vinden.

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig nieuw jaar.

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

