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De Stichting Landschapskudde Oost Achterhoek, Herder Roelof en zijn partner Tessa wensen u nog
een gelukkig nieuwjaar. En voor de kudde hopen wij op gezonde lammeren en een mooi groen
graasseizoen.

Op naar een groeizaam 2019
De schapen staan op dit moment in Meddo op de winterweides bij veehouders. Waar de schapen
de laatste beetjes gras begrazen en bemesten waardoor er een mooi groene dichte grasmat voor
terugkomt.

Eén kudde heeft tot en met de kerstdagen in Harreveld gestaan, door de droogte was er voor de
schapen geen gras meer. De boeren hoopten nog een ronde te kunnen maaien om hun eigen
voorraad aan te vullen. De zoektocht naar gras liep gelukkig goed af, een veehouder uit Harreveld
bood de Landschapskudde zijn gras aan en wel 16 hectares. Zeer dankbaar zijn wij hiervoor.
Op de dag na Kerst was hier ook het gras op en is Roelof met de kudde aan een wandeltocht van
18 kilometer begonnen van Harreveld naar Meddo. Onderweg weer veel toeschouwers een lach
op het gezicht getoverd.

Erve Kots
Op 29 en 30 december waren Roelof Kuipers en zijn partner Tessa uitgenodigd om op de
midwinterfair van Erve Kots te staan. Een groots opgezet evenement met oude ambachten en het
museum in bedrijf. De vrijwilligers van compagnie Grolle zorgden voor de nodige kanon en geweer
knallen. Zeker voor herhaling vatbaar. Op de volgende pagina een sfeer-impressie.

Kerstmarkt bij Pentair
In december organiseerde het bedrijf Pentair te Winterwijk een kerstmarkt voor medewerkers en
oud-medewerkers. Zij hadden als goed doel van deze kerstmarkt de Stichting Landschapskudde
Oost Achterhoek gekozen. De medewerkers van Pentair konden kennis maken met de
Landschapskudde, producten kopen, Vriend worden van de kudde of doneren aan de Stichting. Als
Stichting en als Landschapskudde waren wij zeer blij met deze uitnodiging.

Workshop voor vrienden en vrijwilligers van de kudde

Locatie: wordt nader bekend gemaakt
Datum: 3 februari
Tijd: 13:00 tot 16:00

Tijdens deze workshop maakt u een
vaasje van schapenwol. U leert de
basistechniek van het vilten om een
vorm heen.
Deze workshop wordt verzorgd door
Tessa Engelhard.
Voor een drankje en een versnapering
wordt gezorgd.

Aanmelden kan via de mail info@landschapskudde.nl.
Bij opgave van meer dan 10 personen zal een tweede datum volgen.

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