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Workshop schapen, wol en vilten van wol
De stichting heeft in het kader van het project voor het coöperatiefonds Rabobank een lesbrief geschreven voor een
workshop “Schapen, wol en vilten van wol” De doelgroep is leerlingen van groep 5, 6 en 7. Op dit moment wordt op
de basisscholen in Lichtenvoorde en de buurtscholen in Winterswijk deze workshop verzorgd. Tessa Engelhard en
Hermien Toebes-Lammers verzorgen deze workshop en beleven daar erg veel plezier aan. Bekijk onderstaande
foto’s maar eens! Zo gemiddeld twee keer in de week gaan ze een dag op stap om de kinderen van groep 5, 6 en 7
van de basisschool het vilten te leren. Naast een lesbrief is er ook een leskist ontwikkeld met daarin diverse
gereedschappen en materialen. Tijdens het schaapscheerdersfeest zijn de resultaten van deze workshops te zien!
In de nabije toekomst willen de dames ook workshops voor volwassenen geven. Hebt u hier belangstelling voor laat
het ons dan weten via het mailadres info@landschapskudde.nl en wij maken een mooie offerte!

Workshop wol vilten op de RK-basisscholen Pastoor van Ars en St.Joris in Lichtenvoorde

Workshop wol vilten op de RK-basisschool Frans ten Bosch in Lichtenvoorde

1

Schaapscheerdersfeest op 25 mei in Lichtenvoorde (gem. Oost-Gelre)
De voorbereidingen voor het schaapsfeest zijn in volle gang. De vergunning is aangevraagd en woensdag 12 april ’17
volgt er nog veiligheidsoverleg. Helma en Tessa zijn volop bezig de standhouders van afgelopen jaar weer te
benaderen of ze ook dit jaar mee willen doen! Er is die dag heel veel te doen in het Beekdal, naast het schapen
scheren, staan er een groot aantal kramen waar iets gebeurt of verkocht wordt. Er is verder een kleedjesmarkt,
vachtenverkoop, muziek enz…
Dit jaar loopt ook de jaarlijkse fietstocht van de IVN door het Beekdal. En ’s Middags zal wethouder V.F.M.(Vincent)
van Uem het gerevitaliseerde Beekdal openen. Kortom het wordt hardstikke gezellig! Kom dus op 25 mei 2017 naar
het Beekdal om het schaapscheerderfeest tot een groot succes te maken!

Om al vast in de stemming te komen nog enkele foto’s van het schaapscheerdersfeest 2016 in Groenlo

Wilt u actief meehelpen aan dit festijn als vrijwilliger dat waarderen wij bijzonder! Stuur dan even een mailtje naar
beekdalleeft@gmail.com Met uw hulp wordt het een mooi festijn!

Nieuws van de kudde-lammertijd
De lammertijd zit er bijna op. Afgelopen zondag 9 april ’17 stond de teller op 230 gezonde lammetjes! Alles is goed
verlopen. Afgelopen zaterdag is er nog een geitje geboren. Zie voor een uitgebreid verslag onze facebookpagina:
Landschapskudde Oost-Achterhoek en onze website: www.landschapskudde.nl (onder persberichten!)

Lente bij de kudde – Lammetjespret

Activiteiten van de Landschapskudde tot en met juni 2017
1.Project voor de basisscholen
Schooldag in de maand april en mei (leiding Harrie Kruisselbrink) Tijd: 10:00-17:00 uur. Waar: Borkense Baan in Winterswijk
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2.Workshop voor groep 5, 6 en 7 van alle basisscholen in Lichtenvoorde en de buurtscholen
in Winterswijk. Thema: “Schapen, wol en vilten van wol”
Schooldag in de maand april of mei (onder leiding van Tessa Engelhard en Hermien Toebes-Lammers)
Tijd: tijdens de schooltijden. Waar: de workshop wordt gegeven op de school van het kind!

3.Schaapscheerdersfeest 2017 en opening van het gerevitaliseerde Beekdal in
Lichtenvoorde
Dag: donderdag 25 mei 2017 (Hemelvaartsdag) Tijd: 11:00-17:00 uur. Waar: Beekdal in Lichtenvoorde

4.Fietstocht naar de schaapskudde met uitleg door de schaapherder Roelof Kuipers.
Dag: zondag 25 juni 2017. Tijd: 13:00 uur. Vertrek van de fietstocht: Camping Marveld Groenlo
Voor nadere informatie zie de website van de Landschapskudde Oost-Achterhoek (www.landschapskudde.nl)

Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief stuur dan een mailtje naar het bestuur van de Landschapskudde Oost – Achterhoek
(zie onderstaand mailadres)

e-mail info@landschapskudde.nl | KVK nummer 52975991 | Rabobank NL29 RABO 0137 9687 44
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