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Geachte Lezer, 

 
Hierbij de tweede nieuwsbrief van 2015. Het zomerseizoen is weer achter de rug, we hebben veel bezoekers bij 
de schaapskooi gehad die kwamen kijken naar de schaapskudde en de tentoonstellingen in de lammerenkooi. De 
tentoonstelling met de textiele schapen was een groot succes, zo’n 1000 zelfgemaakte schapen bevolkten onze 
kooi. Na deze tentoonstelling waren er informatieborden over de Rendierjagers in het Holtingerveld te bekijken. 
De Historische Vereniging Havelte had een drietal panelen met foto’s uit de oorlog in de kooi gezet.  
Al met al een bezoek waard! 
Sinds maart van dit jaar is de stichting een officieel erkend leerbedrijf. In augustus kwam stagiaire Lony Geluk ons 
herdersteam verstrekken. Zij doet de opleiding voor Schaapsherder in Tiel. Ze gaat gedurende twee jaar één dag 
in de week naar school en loopt één dag stage.  
De lammerenperiode verliep dit jaar goed, er zijn 231 lammetjes geboren. 

      
 
Activiteiten 2015 
Op tweede paasdag was het Kraomschudden in en rondom de kooi. We hadden zo’n 2500 bezoekers. Het was 
een feest voor kinderen; paaseieren zoeken, uilenballen uitpluizen, schminken en natuurlijk de schaapjes brokjes 
voeren. Kinderen konden met Eddy de Eekhoorn op de foto. Voor de muzikale omlijsting zorgde Duo Please. 
 

       
  
Op 20 juni was het Schaapscheerdersfeest 
Helaas kwam het publiek niet in grote getale naar de kooi, ondanks dat was het gezellig.  Gedeputeerde Ad van 
der Tuuk opende het schaapscheerdersfeest en schoor daarna onder begeleiding een schaap. Er waren optredens 
van Eko-punk en de band onder leiding van Luuk Pieters. 
Verder waren er een aantal kramen, vliegend tapijt, boogschieten en natuurlijk het schapen scheren.  
De roofvogelshow was een doorslaand succes, met vele positieve reacties.  
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Activiteiten 2015/2016 
Voor 2015/2016 hebben we weer een aantal leuke activiteiten gepland rondom de schaapskooi. Zet de data 
alvast in uw agenda. U bent van harte welkom!!!!! 

13 december  Wintersfeer met verhalen en muziek van Crescendo uit Steenwijk 
28 maart Kraomschudden 
9 juli Schaapscheerdersfeest 

 
Infocentrum en kleinschalige horeca op de Holtingerpoort 
Onze Stichting is naarstig op zoek naar een kleinschalige horecavoorziening met toilet en een infocentrum op de 
Holtingerpoort om het Holtingerveld en in het bijzonder de schaapskudde te presenteren. Althans is op zoek naar 
een win-win voor het natuurgebied en natuurlijk de schaapskooi in het bijzonder. Bij het plannen maken en het 
hele voortraject is zowel door Gemeente, Provincie en Staatsbosbeheer “vergeten” onze Stichting te betrekken. 
De toegangspoort is nu nog vrijwel leeg. Alleen een prachtig gestileerde bizon en mammoet, geschonken door 
defensie, zijn momenteel te bewonderen. 
De kleinschalige evenementen bij de schaapskooi, waarbij direct gebruik gemaakt kan worden van deze horeca 
en de daar aanwezige toiletvoorziening zou een win-win kunnen opleveren. Helaas zijn de plannen anders en lijkt 
er een gebouwtje te komen dichter bij de parkeerplaats dan bij de schaapskooi. Het uitzicht is gericht op de 
parkeerplaats en niet op de schaapskooi en het Holtingerveld. Wij maken ons zorgen over ons voortbestaan en 
worden, ons inziens, te weinig gesteund met de nu voorgenomen keus van bouwplaats. De win-win zit er op deze 
locatie niet in voor onze Stichting en helaas kan het bestuur niet enthousiast worden voor de keus van de 
provincie en gemeente. De schaapskooi zal geheel zelfvoorzienend moeten blijven door de huidige plannen. 
Het bestuur zal zich dan ook met verve moeten richten op een sluitende exploitatie door het goed beheren van 
zijn kudde, de begrazingsdoelen en vooral door de activiteiten rond de schaapskooi klein te houden. 

 
Wanneer de eikels vallen…….onze herders in de verslavingszorg 
Er vallen dit jaar veel eikels en een kudde op weg naar de hei komt vele op de grond liggende eikels tegen. De 
nog groene eikels zijn een feestmaal voor menig schaap, maar niet 
heus. Er zijn schapen die een verslaafd gedrag laten zien en alleen 
nog maar belust zijn op deze eikels. En daar schuilt nu juist het 
gevaar, de pas gevallen eikels hebben een hoog gehalte aan 
tannine. Dat looizuur is schadelijk voor voornamelijk 
landbouwdieren zoals koeien, paarden en schapen. Het tannine 
bindt zich in de darmen van de dieren aan eiwitten en ijzer, 
waardoor tekorten kunnen ontstaan. Dat leidt in ernstige gevallen 
tot ontstekingen aan maag en/of darmen en bij lichte gevallen tot 
verstopping of diarree. 
Helaas hebben drie schapen van de kudde de overvloed aan eikels 
niet overleefd en zijn door de “verslaving” overleden. 
Onze herders zijn dus genoodzaakt de eiken en eikels te mijden en dat is geen sinecure in ons lommerrijke 
Holtingerveld. Gelukkig worden de eikels na enige dagen bruin en is er dus geen gevaar meer. 

 
Bestuurswisseling 
Bestuurswisselingen in 2015. Bert Noorman heeft aangegeven dat hij na meer dan 25 jaar bestuurslid het bestuur 
gaat verlaten. Hij blijft echter als vrijwilliger betrokken bij de Holtinger Schaapskudde. 
Voor meer informatie en onze activiteiten kijk op onze website: www.deholtingerschaapskudde.nl 
 

 
Ook uw logo kan hier staan. Neem daarvoor contact op met het secretariaat! 

http://www.deholtingerschaapsludde.nl/

