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Inleidend woordje
De Stichting Landschapskudde Oost Achterhoek heeft samen met Roelof en Tessa de afgelopen
maanden zeker niet stil gezeten. Al vele jaren heeft de Landschapskudde de wens om een
schaapskooi te realiseren in de gemeente Winterswijk. Veel gesprekken zijn er aan vooraf gegaan,
helaas soms ook met teleurstellende uitkomsten. Maar wij zijn doorgegaan met het zoeken naar
mogelijkheden, omdat wij van mening zijn dat een schaapskooi een mooie invulling kan zijn in het
Nationaal Landschap Winterswijk dat jaarlijks vele bezoekers trekt. De laatste fase van het
schrijven van het plan voor een belevenisboerderij is ingegaan.

Hart voor de (Landschapskudde) Achterhoek
De Rabobank Oost Achterhoek ondersteunt al jaren verenigingen en stichtingen in haar omgeving.
Zij stellen een bedrag beschikbaar van 400.000 €. De leden van de Rabobank mogen een vijftal
stemmen uitbrengen op die partij die zij een warm hart toedragen. Iedere stem is geld waard.
Stemmen kan alleen als je lid bent van de Rabobank en een stemkaart per post hebt ontvangen.
Daarin staat een unieke stemcode.
De Stichting Landschapskudde heeft zich
hiervoor aangemeld en hoopt op veel
stemmen van de leden. Voor het realiseren
van onze belevenisboerderij zijn extra
financiële middelen zeer welkom.
De belevenisboerderij wordt een omgeving
met als centaal punt de schaapskooi. Waar
de bezoekers het werk kunnen
aanschouwen van de herder met zijn kudde.
De natuurbeleving d.m.v. wandelingen en
fietstochten door het Nationaal Landschap.
Maar tevens zal het mogelijkheden bieden
voor educatie, kunst en cultuur,
ontspanning en vermaakt voor inwoners en
bezoekers van de gehele regio.

Schapen scheren
Helaas is dit jaar door organisatorische factoren het schaapscheerdersfeest niet doorgegaan.
25 juli 2019 zal de boeken in gaan als warmste dag ooit
gemeten in Nederland. En juist op deze dag hadden
Roelof en Tessa schapenscheerder Johannes
Kloosterman uit Friesland geregeld de kudde te scheren.
Om zes uur in de ochtend een plaats uitgezocht dicht bij
de bomen om nog een beetje schaduw te hebben.
Begonnen met een sterke kop koffie en wat lekkers. Heel
even leek het op vakantie. Maar de schapen stonden al
te wachten, dus aan de slag!
Al snel begon de
temperatuur hoog op te
lopen. Maar daar had Roelof
de oplossing voor bedacht:
een zinken bad en een
container met 1000 liter
water. Dus af en toe een
verfrissende duik.
Aan het eind van de werkdag
had Johannes 210 schapen
geschoren in z’n ééntje. Diep
respect voor deze hete
uitputtingsslag.

Droge zomer?
Het was ook dit jaar weer een prachtige zomer.
Veel hoge temperaturen en weinig regen. Fijn
voor iedereen die hier in de regio op vakantie
was. Maar de angst voor de extreme droogte
van vorig jaar is gelukkig uitgebleven. De
schapen hebben tot op heden genoeg te grazen
gehad. Het enige waar de herder voor moest
zorgen was het drinkwater. Met het langer en
kouder worden van de nachten komt er ’s
ochtends ook weer dauw op het gras waar de
schapen hun vocht uit kunnen halen.

Q-koorts entingen
Ook dit jaar zijn alle schapen en geiten weer tegen Q-koorts gevaccineerd. Graag willen wij bij deze
Diergeneeskundig Centrum Winterswijk bedanken voor hun steun en Dick Ubbels voor zijn inzet
voor de kudde.

Incasseren donateurs
Binnenkort zal de penningmeester van de Stichting de jaarlijkse donaties incasseren. Wij, de
Stichting Landschapskudde Oost Achterhoek en Roelof en Tessa, willen u hartelijk danken voor uw
steun.

Naoberdagen
Op 28 en 29 september zijn wij door de gemeente Oost Gelre uitgenodigd om deel te nemen aan
de Naoberdagen bij erve Kots in Lievelde. Met de presentatie van o.a. de Landschapskudde wil de
gemeente de bezoekers laten zien wat voor moois er in hun gemeente te beleven is. Naast het
diverse aanbod van kraampjes en activiteiten kunt u het museum erve Kots bewonderen. Meer
informatie vindt u op www.naoberdagen.nl. We hopen u daar te ontmoeten.

Oproep voor nieuwe vrienden-donateurs voor de Stichting Landschapskudde..
De Stichting Landschapskudde Oost Achterhoek heeft al de nodige vrienden/donateurs, zoals u die
deze Nieuwsbrief krijgt. Maar, zeker ook vanwege ons project 'Belevenisboerderij met
schaapskooi' willen wij graag nog veel meer vrienden/donateurs hebben! Als u in uw omgeving
(vrienden, familie, buren, kennissen, relaties) mensen kent, die misschien ook wel vriend/donateur
zouden willen worden, laten ze zich daarvoor aanmelden via ons e-mailadres!!
--En als vriend van de kudde en lid van de Rabobank: Niet vergeten te stemmen Hart voor de Achterhoek!--

Voor nadere informatie zie de website van de Landschapskudde Oost-Achterhoek (www.landschapskudde.nl) Of like
en volg ons op facebook landschapskudde oost-achterhoek of landschapskudde oost gelre
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