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Lammetjesdag 2016
Normaal is Lammetjesdag op de zondag wanneer de
zomertijd ingaat. Behalve wanneer dat eerste
paasdag is, dan is Lammetjesdag op tweede paasdag,
de maandag. Laat dat nu in 2016 het geval zijn.

De potstal is weer leeg
Eind augustus is de mest uit de potstal gehaald en
naar biologische boerderij ‘De Wolfskuil’ in De Steeg
gebracht. Boer Bert Harmsen zal de mest later
uitrijden over zijn akkers. Geheel in de traditie van
het vruchtbaar maken van de schrale zandgronden
van de Veluwe.

Lammetjesdag 2016 is op maandag 28 maart 2016
Dit jaar viel Lammetjesdag volledig in het water.
Windstoten, slagregens, donkere wolken, niets bleef
ons bespaard. Hulde aan de standhouders en de
vrijwilligers die er toch nog iets van probeerden te
maken. Chapeau voor de bezoekers die, soms met
gevaar voor eigen leven, de elementen trotseerden
om de kudde met hun bezoek te vereren.
Niet uit het veld geslagen gaan we de komende
maanden weer aan de slag om Lammetjesdag 2016
tot een succes te maken. Aan ons zal het niet liggen.
Afscheid bestuursleden

Het principe van een potstal
Voordat kunstmest was uitgevonden was de mest uit
de potstallen essentieel voor het kunnen verbouwen
van gewassen op de Veluwse zandgronden. De
schapen gingen in de ochtend de heide op om te
eten. Zodra hun buikje vol was, ging de kudde terug
naar de stal, de schaapskooi. Daar deden de schapen
hun behoefte waarna er stro en heide overheen werd
gegooid. Zo ontstond er een dikke laag aan mest. Het
stro voorkwam dat de boel ging stinken. Na de
lammetjesperiode, zo rond de zomer, werd de mest
eruit gehaald om te gebruiken op de landerijen.

Op 15 augustus heeft de kudde op feestelijke wijze
afscheid genomen van Jorina de Leeuw en Kees van
Oosterom. Jorina heeft als bestuurslid 14 jaar lang de
Lammetjesdag en het scheren van de schapen tijdens
het Schaapscheerdersfeest in Rheden georganiseerd.
Kees is 35 jaar bestuurslid geweest in diverse
functies. Meestal financieel, zoals penningmeester
maar de laatste jaren vooral als webmaster.
Bij hun afscheid kregen beide uit handen van Harald
van den Akker (voorzitter) de Waarderingsprijs 2015
voor hun jarenlange inzet voor de kudde. ‘Jorina en
Kees, nogmaals heel hartelijk dank namens de
kudde!’

En wat nou zo aardig is, is dat het met onze kudde
nog precies zo werkt. ’s Morgens de hei op en ’s
middags terug naar de stal om te poepen en te
piesen. De Rhedense schaapskudde heeft daarmee
nog één van de weinige authentieke potstallen.
Facebook
Jouw kudde is een moderne kudde. Dus kun je ons
ook vinden op Facebook: de Rhedense Schaapskudde
Door ons te ‘liken’ blijf je op de hoogte van het
laatste nieuws van de kudde en ontvang je
uitnodigingen voor evenementen.

Van links naar rechts: Harald van den Akker voorzitter, Elly Jansen (herder), Kees van Oosterom,
Cynthia Berendsen (herder) en Jorina de Leeuw

Dankjewel voor het steunen van onze kudde!

Schaapjes tellen dankzij donatie

Intensieve samenwerking

Schapen hebben verplicht een oormerk. Nu worden
de oormerken nog handmatig gelezen; een zeer
tijdrovende aangelegenheid. Met de onlangs
aangeschafte oormerklezer zijn de herders in staat te
zien met welk schaap ze te maken hebben; in één
oogopslag alle informatie van het schaap. Schaapjes
tellen maar ook het snel vinden van schapen
vanwege specifieke gezondheidszaken is met de
nieuwe smart reader een fluitje van een cent.

Sportieve Evenementen Peter Oversteegen is onze
vaste samenwerkingspartner voor veel activiteiten.
Zij zitten in de buurt van de Schaapskooi bij het
Veluwetransferium en het bezoekerscentrum van
Natuurmonumenten. Een perfecte tussenstop na je
bezoek aan de kudde. Oversteegen verhuurt alle
soorten fietsen en beheert het VVV-kantoor.
Donaties en adopties
De schaapskudde is gezond! Dat gaat over de
schapen maar ook over onze financiën. En dat willen
we graag zo houden.
Het is een trend dat de overheid zich steeds vaker
terugtrekt uit ons soort stichtingen en geen subsidies
meer geeft. Ieder jaar wordt dat minder zodat ook
wij steeds vaker een beroep moeten doen op het
grote publiek.

Begin november heeft de kudde een donatie
ontvangen van General Electric (GE) Energy Europe
ter grootte van € 2.000. Door deze schenking konden
we de oormerklezer aanschaffen.
Schaapscheerdersfeest 2016
op zaterdag 18 juni in Rheden
Volgend jaar , op zaterdag 18 juni, wordt onze
schapen weer ontdaan van hun warme wol.
Traditiegetrouw wordt de kudde aan de rand van het
dorp opgehaald door het muziekkorps en gaat door
het dorp naar het midden van de Groenestraat, in het
centrum. Daar worden de schapen op traditionele
wijze geschoren; dus niet met een tondeuse, maar
met de schaar.
Nieuwe bestuursleden
In de loop van het jaar zijn ook de secretaris en de
penningmeester uit het bestuur gegaan. Gelukkig
hebben we snel nieuwe vrijwilligers gevonden.
Matias Rohaan is penningmeester, Afke Meijrink is
secretaris en Ron de Kruijff is webmaster geworden.
Reinier Broeks doet de marketing en de PR. Op de
website (onderaan bij ‘bestuur’) kun je nader
kennismaken met de nieuwe bestuurders.

Onlangs is het Gilde van Traditionele Herders een
crowd funding actie gestart om drie Gelderse herders
de winter door te helpen. Volgens het Gilde hebben
de herders te weinig geld voor wintervoer en om
veterinaire kosten te betalen.
Dankzij jouw jaarlijkse bijdrage in de vorm van een
donatie of de adoptie van een lammetje, is het bij
ons nog lang niet zover. Maar om te voorkomen dat
het zover komt doen we weer een beroep op je.
Je donatie kun je overmaken op rekeningnummer
NL68 RABO 03 8480 1323
t.n.v. De Rhedense Schaapskudde.
Digitale nieuwsbrieven
We versturen zo’n twee keer per jaar onze
nieuwsbrieven. Dat kost tijd want we moeten per
keer zo’n 500 brieven inpakken. Maar… dat doen we
graag! Niet iedereen heeft e-mail, dus in veel
gevallen is het de enige manier om je op de hoogte te
houden.
Maar naast tijd kost een nieuwsbrief ook veel geld
aan porto en papier. Geld dat we graag aan andere
zaken willen besteden. Bijvoorbeeld aan het welzijn
van de kudde.
We stellen het enorm op prijs als je je aanmeldt voor
de digitale nieuwsbrief. Dan kunnen we je nog beter
op de hoogte houden van het wel en wee van je
kudde. Dus ga naar schaapskudde.nl en schrijf je in.

Dankjewel voor het steunen van onze kudde!

