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Geachte Lezer, 
 

Van onze voorzitter 
Tijd voor een terugblik op 2016. Een jaar waarin het de kudde redelijk goed vergaan is. Het wat 
vochtige en te warme voorjaar heeft helaas wel wat slachtoffers binnen de kudde veroorzaakt. Een 
“zomergriep” had toegeslagen en enkele schapen legden het loodje. Daarentegen konden wij weer 277 
lammeren verwelkomen en waren er in de zomer toch weer 650 bekjes op de hei aanwezig voor de 
broodnodige begrazing. De warme zomer maakte het voor de herder niet altijd eenvoudig. Een 
tropenrooster moest zo nu en dan ingevoerd worden, waarbij de herder vroeg op pad ging om ook 
weer eerder thuis te komen. 
Een rooster waarbij onze herders Jelle en Hendrie geholpen door een  7-tal hulpherders het jaarrond 

altijd maar weer moeten fixen. 
Financieel gaat het de Stichting iets beter. Door een hogere subsidie 
vanuit de Provincie (€ 7500 ) en meer sponsorinkomsten lijkt het 
negatieve resultaat van de laatste jaren op een positieve manier 
bijgesteld te worden. Wij zijn er nog niet, maar er komt wat licht aan het 
eind van de tunnel. 
De lammerenkooi wordt steeds duidelijker in de markt gezet. In de 
zomermaanden en het najaar zijn er vele activiteiten georganiseerd en 
zelfs de televisie is tweemaal langs geweest voor opnames in en rond de 
kooi.         
De activiteiten leverden wat extra geld op en daardoor konden wij een 
scherm in de lammerenkooi ophangen, waarop wij het verhaal over de 
kudde kunnen vertellen. Tevens werd track en trace apparatuur 
aangeschaft, zodat wij straks op het scherm precies aan kunnen geven 
waar de kudde zich overdag bevindt.    
Binnenkort wordt er ook een demontabel podium in de lammerenkooi 
gerealiseerd. 

De organisatie van “het Kraomschudden” en “het Schaapscheerdersfeest” heeft het bestuur doen 
beseffen dat deze activiteiten kleinschalig in en rond de kooi georganiseerd moeten worden. Het 
verhoogt de gezelligheid en slagingskans. Het Stichtingsbestuur betreurt het dan ook dat van 
hogerhand besloten is om het infocentrum en de horeca  op te grote afstand van de kooi te realiseren. 
Steeds meer ondernemers en instanties gaan vanuit en in de lammerenkooi activiteiten organiseren. 
Hierop is door het stichtingsbestuur voortvarend een plan bedacht om bij de kooi een ontvangstruimte 
met berging en toiletvoorziening te realiseren. Wij hopen dat alle belanghebbenden op en rond de 
kooi er positief in gaan staan. Het is niet de bedoeling om een concurrent van de horeca te worden, 
maar het moet een welkome aanvulling zijn op hetgeen op de Holtingerpoort gerealiseerd wordt.  
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Dierenwelzijn: preventieve entingen met Footvax tegen rotkreupel,  tegen Q-koorts en 

behandelingen tegen wormen zorgen er voor dat de kudde er goed bij staat. 
Onze herders zijn zeer begaan met het welzijn van de kudde en de dagelijkse inspectie zorgt er voor 
dat wij de meeste problemen voor zijn!  

Stamboekkeuring: de keuring verliep vlot en op enkele kleine opmerkingen na kwam de kudde er 
goed vanaf. Een keurig onderhouden schaapskudde van goed uitziende “Drentse heideschapen”.  
Hulde aan onze herders. Hulde aan de goed gekozen rammen, die  voor de voortplanting moeten 
zorgen. 

Honden in de kudde: helaas ook dit jaar mensen die denken dat ze hun eigen hond goed onder 
controle hebben. Weer een 5-tal keren een loslopende hond in de kudde. Gelukkig geen dode schapen, 
maar wel verwondingen en grote onrust. 

Sponsoring: 
De kudde van ondernemers, een fantastische manier om je bedrijf bij de schaapskooi te laten zien. 
Voor € 250 per jaar een stalen schaap in ons kunstwerk. Reeds achttien ondernemers hebben er hun 
plaats gekregen. Binnenkort komen er een zestal bij. Een plaquette met deelnemers is in de maak. 
 

 
Donateurs: 

De donateurs zijn en blijven belangrijk voor ons. Zij maken het mogelijk de dingen te organiseren en in 
stand te houden. Een steun in de rug voor het behoud van onze kudde. Na een daling in het aantal 
donateurs in de voorgaande jaren, mogen wij ons dit jaar verheugen op een lichte stijging. 

Ook dit jaar weer de actie:  “Help een schaap de winter door”. 
De winterverzorging van een schaap kost ongeveer € 50. Steun ons en help een schaap de winter door. 
Vorig jaar leverde de actie ongeveer € 2500 op! 
 

Komende activiteiten :  
4 en 5 nov. NK praktijk schapendrijven (huisweide bij de kooi)  

“Wintersfeer”: 
11 december optreden  “de Notendop”  eenfamilieconcert (lammerenkooi)                                                              
17 december kerstmarkt Havelte 
18 december optreden “Crescendo” (lammerenkooi) 
27 december wandeling “op zoek naar de kudde”, midwinterhoornblazers, verhalenvertelster en                       
Voices4you (in en rond de lammerenkooi) 
 

Voor meer informatie: kijk op onze website: www.deholtingerschaapskudde.nl NL88RABO0363 3020 77  

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

http://www.deholtingerschaapsludde.nl/

