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Terugblik activiteiten:
Het Schaapscheerdersfeest groot succes!
Op 27 mei was het, na een intensieve voorbereiding dan zover: er stonden 25 kramen, attracties
en decoratieve decorstukken in het Scholtenbrugpark in Winterswijk. Voor dag en dauw werden
de 250 schapen naar het park gebracht, wachtend op hun scheerbeurt. Dit jaar een nieuw gezicht
bij de scheerders en wel de Nederlands kampioen schapenscheren Johannes Kloosterman. Hij
heeft bij “de dag van het schaap” deze titel verworven. De vrijwilligers van de groep “t löp weer!”
hadden hun machines mooi aan het draaien. Oude en nieuwe ambachten konden aanschouwd
worden.
Voor de kinderen waren er veel knutsel en spel activiteiten georganiseerd door de
Landschapskudde en villa Mondriaan. Tieme Bos had zijn suikerspin apparaat beschikbaar gesteld:
ieder kind gratis “wol op een stokje”. Grote dank aan al onze vrijwilligers en kraamhouders!

Doe-middag Lichtenvoorde

Op vrijdagmiddag 15 juni organiseerde de Landschapskudde een doe-middag bij de schapen in het
Beekdalpark in Lichtenvoorde. Een kleine nederzetting met de schäferwagen van Roelof en Tessa
en een party tent waar kinderen konden knutselen. Houten schaapjes konden met wol versierd
worden en voor de oudere kinderen een sleutelhanger maken met de techniek naaldvilten. Ook
zelf buttons maken was een succes. De schapen stonden op een afstandje op het laatste stukje
groene gras lekker bij het water. De kinderen mochten de schapen wat brokjes geven en de
schapen van heel dicht bij bekijken.

De droogte
Iedereen heeft het er deze zomer over hoe droog het was
en is. Voor de vakantiegangers in de Achterhoek en de
ijsverkopers ideaal weer, maar voor de natuur was het een
uitputtingsslag. De Achterhoek en de Veluwe waren
veranderd in dorre gele vlaktes als of je in een ander land
bent. De schapen hadden het al snel door dat het verdorde
gras niet smaakte en begonnen uit te breken opzoek naar
het laatste beetje groen. Op 19 juli hadden de schapen wat
groen gras ontdekt langs het spoor van Pro-Rail ter hoogte
van Groenlo. De trein van Zutphen naar Winterswijk wist
gelukkig op tijd te remmen alleen wat vertraging tot
gevolg. Van Natuurmonumenten kon de kudde naar het
Korenburgerveen waar het gezien de nattere gronden
gelukkig nog wel groen was.

op weg naar het korenburgerveen

De kudde van Oost Gelre moest het bijna 2 maanden doen
met de ijsbaan in het Beekdalpark in Lichtenvoorde. Dit
terrein wordt in de winter gebruikt door de
ijsbaanvereniging en is voorzien van een hoog hekwerk en
een drinkwater voorziening.
Elke dag werden de schapen bijgevoerd met hooibalen en
water. Deze hooibalen waren eigenlijk bedoeld voor de
lammertijd in maart. Niemand wist hoelang de droogte aan
ging houden maar het werd onder de boeren wel duidelijk
dat er een tekort aan hooi zou kunnen ontstaan. De prijs
van hooi schoot omhoog en de kwaliteit werd slechter. Om
eerlijk te zijn heeft Roelof ook wel even met het handen in
het (lange) haar gezeten. Gelukkig werd hij geholpen door
een veehouder uit de buurt waar hij kuilvoer mocht
ophalen tot het moment dat er weer goede hooibalen
geleverd werden. En toen kwam er eindelijk wat regen,
maar met de regen is er direct nog geen gras. Zou het gras
nog wel terugkomen, was de vraag. Het bleef wachten op
voldoende gras om de schapen te laten grazen. Nu lopen de
schapen gelukkig weer op het verse groene gras.

schapen op de ijsbaan

Flierbeekpark: beek staat droog

Goede doel Kerstmarkt
In december organiseert een bedrijf in Winterswijk een kerstmarkt voor medewerkers en oudmedewerkers. Zij hebben dit jaar als goed doel van deze markt de Stichting Landschapskudde Oost
Achterhoek gekozen. De medewerkers kunnen kennis maken met de Landschapskudde, vriend
worden, producten kopen of doneren aan de Stichting. Als Landschapskudde zijn wij zeer blij met
deze uitnodiging.

Agenda:
Boerderijmarkt met Oldtimertreffen bij De Stegge
Op 7 oktober zal Roelof aanwezig zijn op de boerderijmarkt
van de Stegge. Daar worden weer schapen vachten te koop
aangeboden. Van 10.00 tot 17.00 aan de
Heenkamppieperweg 4, 7109BR in Winterswijk-Miste.
Misschien zien we u daar?

Workshop voor vrienden en vrijwilligers van de kudde
In januari zal Tessa Engelhard weer een creatieve wol
workshop aanbieden voor de vrienden en vrijwilligers van
de kudde. Nadere informatie, datum en tijd zullen volgen
via de mail.

Bestuur van de Stichting Landschapskudde Oost Achterhoek
In het bestuur van de Stichting hebben een aantal wijzigingen plaats gevonden.
Het nieuwe bestuur bestaat uit Bart Jan Krouwel (voorzitter), Monique te Lindert
(penningmeester) en Tessa Engelhard (secretaris).Daarnaast kent de Stichting nu een Raad van
Advies welke bestaat uit: Dick Ubbels, Helma Ligtenbarg en Peter Wilke.
Wij danken hierbij onze oud voorzitter Henk Berenschot en voormalig penningmeester Johan
Toebes voor hun betrokkenheid en inzet.

Incasso Vriendenbijdrage 2018
Wanneer u ons een machtiging heeft gegeven om de Vriendenbijdrage te mogen incasseren, dan
hebben wij het voornemen dit in oktober te doen. Anders ontvangt u een verzoek om de bijdrage
net als andere jaren zelf over te maken aan de Stichting. Bij deze willen wij u alvast bedanken voor
uw steun in 2018. U mag natuurlijk ook altijd spontaan uw bijdrage overmaken.

Wet op de privacy
In verband met de wet op de privacy moeten wij via de mail iedereen vragen of u als vriend van de
kudde de nieuwsbrief en andere mailberichten wel wil blijven ontvangen. Als u zo vriendelijk wil
zijn dit aan ons kenbaar te maken.

Voor nadere informatie zie de website van de Landschapskudde Oost-Achterhoek (www.landschapskudde.nl)

Anbi-status van de Landschapskudde Oost Achterhoek
Met ingang van 17 mei 2017 beschikt de Landschapskudde over een Anbi-status. RSIN-nummer: 850692106
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