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Massaal op de pedalen voor een veldbezoek aan de schaapskudde
Fietstochtjes met een bezoek aan de schaapskude behoren inmiddels tot de jaarlijks vaste activiteiten van de
Stichting Landschapskudde Oost-Achterhoek. ,,Het is altijd weer anders. Iedere groep is verschillend en ook wat
betreft weer is het altijd maar afwachten’’, vertelt bestuurslid Dick Ubbels van de Stichting en regelmatig begeleider
van de fietstochten.
Op zaterdag 3 september leek hij vanaf camping Vreehorst in Wnterswijk met een klein groepje op pad te gaaan. ,,Ik
kreeg eerst dooor dat niemand zich aangemeld, later bleken het zes personen te zijn. Maar bij de camping
aangekomen stonden er veertig mensen klaar! Dat was een grote verrassing’’, zegt Dick. Hij moest ter plekke het
nodige improviseren. Om alsnog te zorgen voor voldoende koffie bij de schaapskudde voor zo’n grote groep werd
een extra ommetje richting Korenburgerveen gefietst. ,,Maar het is weer helemaal gelukt, alles liep op rolletjes en
de deelnemers waren heel enthousiast’’. Hoogtepunt voor de deelnemers was de kennismaking met de
schaapskudde en herder Roelof Kuipers, op dat moment aan het werk in het Korenburgerveen achter de voormalige
boswachterswoning Den Oppas. Roelof werd het hemd van het lijf gevraagd over de kudde, zijn herdersbestaan en
natuurlijk de honden. Hij maakte duidelijk dat de begrazing door de schaapskudde bijdraagt aan de instandhouding
van de bijzondere planten en dieren in dit grote veengebied. ,,Deze fietstochten blijken voor veel mensen een
prachtige manier om met de schaapskudde kennis te maken. We gaan er de komende jaren zeker mee door’’, zegt
Dick Ubbels.
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Workshop wol vilten voor de vrienden op landgoed Kotmans

Er ontstaan ware kunstwerkjes, een haan, een vis, een kat. Met vilten als speciale techniek voor de bewerking van
wol is heel veel mogelijk. Dat blijkt zondag 27 augustus als een aantal vrienden van de landschapskudde een cursus
vilten volgt in de werkschuur van Landgoed Kotmans in Miste. De deelnemers worden verwelkomt door Tessa,
partner van herder Roelof Kuipers. Zij heeft de koffie en thee met eigen gebakken koekjes klaar staan (recept op de
website). Zij informeert de deelnemers over wol in het algemeen en speciaal over de wol van de schaapskudde.
Daarna gaan de handen uit de mouwen, want de wol moet eerst los worden gemaakt en vervolgens in plukken van
vijf lagen dik worden verwerkt. Door vilten ontstaan stevige lappen waarop in kleur afbeeldingen worden
aangebracht. Enkele deelnemers hadden daarvoor foto’s meegenomen, die als inspiratie dienen. Wol kun je niet
kleuren met de schilderskwast. Eerst wordt de wol zacht in elkaar gewreven en daarna opgerold in speciale folie en
gekneed tot een gelijkmatig lapje. Terwijl de werkjes in de zon drogen is er tijd voor een glaasje fris en een eigen
gemaakte chocolade-bietentaart (ook dit recept website). De deelnemers kijken terug op een mooie, leerzame en
creatieve zondagmiddag.
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Bericht van de penningmeester over de vriendenbijdrage 2017
Er is weer bijna een jaar voorbij met mooie activiteiten, zoals het prachtige schaapscheerdersfeest in het beekdal in
Lichtenvoorde. Deze activiteiten kosten geld waarvoor onze vrienden en sponsoren van groot belang zijn. Medio
oktober 2017 beginnen wij met het innen van de door u toegezegde vriendenbijdrage, in dit geval de
‘vriendenbijdrage 2017’. Wanneer u onze stichting een machtiging heeft verstrekt voor automatische incasso hoeft u
verder niets te doen en zal uw vriendenbijdrage 2017 medio oktober worden afgeschreven. Wanneer u heeft
aangegeven dat u zelf de door u toegezegde vriendenbijdrage wilt overmaken verzoeken wij u dit vóór 30 oktober
2017 over te maken op de bankrekening van de stichting, te weten NL29 RABO 0137 9687 44
Heeft u de vriendenbijdrage 2017 al betaald dan hoeft u uiteraard niets te ondernemen. Bij vragen kunt u contact
opnemen met penningmeester Johan Toebes via het mailadres penningmeester@landschapskudde.nl
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