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De allerbeste wensen voor alle vrienden van de landschapskudde
Voor het nieuwe jaar wenst de Stichting Schaapskudde Oost-Achterhoek alle vrienden en vriendinnen een goed en
gezond 2017. We hopen ook in het nieuwe jaar weer op de steun van iedereeen te kunnen rekenen. Het afgelopen
jaar werd op een mooie wijze afgesloten met deelname aan de Winterswijkse kerstmarkt Winterwonderland en Let
it Snow in Lichtenvoorde. Hier was herder Roeloef Kuipers in gezelschap van al even prachtig geklede ondersteuners
- en natuurlijk een blatende en mekkerende ‘afvaardiging’ van de kudde- aanwezig. De markten boden een fraaie
entourage om het werk van onze landschapskudde onder de aandacht te brengen. In de vorige nieuwsbrief maakten
we melding van onze inspanningen voor het realiseren van een schaapskooi. Het overleg daarover zal ook het
komende jaar verder gaan. We hopen daar in de loop van 2017 nader nieuws over te kunnen melden.

WINTERWONDERLAND EN VERKOOP SCHAPENVACHTEN
Zoals gezegd was een ‘delegatie’ van de kudde op 17 en 18 december aanwezig bij de manifestatie
Winterwonderland in het centrum van Winterswijk. Een initiatief van enkele Winterswijkse ondernemers met als

resultaat een soort megakerstmarkt in de winkelstraten. De aanwezigheid van de herder met schapen trok grote
belangstelling. Grote interesse was er ook voor de informatiekraam van de stichting waar tevens schapenvachten
werden verkocht. Deze mooie vachten in diverse kleuren bleken zeer gewild. Graag willen we iedereen die een vacht
zou willen kopen daartoe alsnog in de gelegenheid stellen. Bestellingen zijn mogelijk door middel van een mailtje
naar info@landschapskudde.nl of op afspraak zijn vachten zelf uit te zoeken bij de herder. De vachten zijn
verkrijgbaar in de kleuren donkerbruin, crème, wit en bont. Ze kosten 45 euro, plus eventueel de verzendkosten.
Zolang de voorraad strekt!

LET IT SNOW
Een week voor Winterwonderland was een deel van de kudde ook al afgereisd naar Lichtenvoorde om zich te laten
bewonderen op de kerstmarkt Let it snow in Lichtenvoorde. Helaas voor de bezoekers en organisatoren liet de
sneeuw het afweten en had de markt meer het karakter van Let it rain. Dat mocht de pret niet drukken, want het
was een gezellige markt met enthousiaste reacties op de aanwezigheid van de schaapskudde in de winkelstraten.

SCHAAPSCHEERDERSFEEST OP 25 MEI IN LICHTENVOORDE
Vorig jaar In Groenlo, dit jaar in Lichtenvoorde. In het voorjaar op 25 mei zal het jaarlijkse Schaapscheerderfeest
worden gehouden in het Beekdal in Lichtenvoorde. Dit gebied wordt door bewoners en anderen opgeknapt en op
het schaapscheerderfeest geopend. In de zomer moet hier een natuurpark met wandelpaden en nieuwe aanplant
helemaal gereed zijn. De schaapskudde is hier al jaarlijks meermaals present om het gebied te begrazen. De
voorbereidingen voor het schaapscheerdersfeest zijn in volle gang en iedereen is natuurlijk weer van harte welkom.
Er is inmiddels een bijeenkomst geweest met bewoners, verenigingen en andere belangstellenden rond het Beekdal.
Met als resultaat een groot aantal plannen om het schaapscheerderfeest hier tot een succes te maken. Vrijwilligers
en organisatorische talenten, maar ook creatievelingen die hun producten aan een groot publiek willen tonen,
kunnen zich melden. Dat kan door een mailtje te sturen naar beekdalleeft@gmail.com Doen!

LICHTJESOPTOCHT
De jaarlijkse Lintjesoptocht van SWW/de Sprinplank was op vrijdag 16 december weer groter dan vorig jaar. En
opnieuw een plezier om aan deel te nemen. De opbrengst van dit jaar komt ten goede aan de schaapskudde. De
stichting is heel blij met deze steun en wil het gebruiken als een bijdrage voor de realisatie van de schaapskooi. Alle
deelnemers zeer bedankt!

