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NIEUWSBRIEF

Geachte Lezer,
Dit is de eerste nieuwsbrief van 2015. Buiten is het nog koud en guur, maar het voorjaar is echt in aantocht. Elke dag
worden er 10-15 lammetjes geboren in de kooi. De lammetjes spelen gezellig met elkaar in de lammerkooi, klimmen
op de balen hooi of doen een tukje bij hun moeder. Zin om een keer te komen kijken? Elke dag staan de luiken van de
lammerenkooi open zodat je ze goed kan zien.

Een volledig jaar op de Toegangspoort Holtingerveld
2014 was het eerste volledige jaar op de toegangspoort Holtingerveld. Langzaam maar zeker wordt de prachtige
schaapskooi verder aangekleed. De schapen voelen zich goed en het eerste lammerenjaar was een goed jaar. De
kudde is gegroeid van 250 naar 350 schapen. Een bewuste keus i.v.m. contractueel vastgelegde begrazingsverplichtingen op het Holtingerveld aan de terreineigenaren.
Het is gebleken dat de schaapskooi dagelijks door veel bezoekers wordt bezocht. Ook bij activiteiten is de
bereikbaarheid prima met de ruime parkeergelegenheid en de goede toegangswegen.
Dat veel bezoekers de schaapskooi een warm hart toedragen kunnen we opmaken uit de schenkingen en donaties die
wij ontvangen in ons houten schaap die bij de schaapskooi staat.
Wij hebben het boekjaar 2014 af moeten sluiten met een negatief resultaat. Het negatieve resultaat valt te verklaren
uit een afname van het aantal donateurs, maar zit hem vooral in toename van de kosten. Een grotere kudde (van 250
naar 350 schapen), meer voer, een grotere schaapskooi met meer kosten in gas-water en elektra, hogere verzekering
en huur. Zorg is hierbij wel de afname van het aantal donateurs en sponsoren.

Activiteiten 2015
Voor 2015 hebben we weer een aantal leuke activiteiten gepland rondom de schaapskooi. Zet de data alvast in uw
agenda.
6 april
5 mei
9 mei
Maand mei
20 Juni
21 november
13 december

13.00-16.00 uur “Kraomschudden”
Bevrijdingsfestival (ROAAH)
Opening tentoonstelling 5000 schapen
Tentoonstelling 5000 schapen
“Schaapscheerdersfeest”
“RunForestRun”
Wintersfeer in de lammerenkooi

Activiteitencommissie
Wij streven naar het oprichten van een activiteitencommissie. Hiervoor zijn wij naarstig op zoek naar vrijwilligers.
Het gebied van de Holtingerpoort gaat zich verder ontwikkelen en een infocentrum gaat binnen een jaar het licht
zien. Een versterking van het gebied en een kans voor de Holtinger Schaapskudde om zich nog beter te profileren.
Wilt u de activiteitencommissie komen versterken?
Stuur een email aan secretariaat@deholtingerschaapskudde.nl of bel : 0521-341579.
Het contact met de sponsoren en donateurs willen wij intensiveren d.m.v. het maken van deze nieuwsbrieven en het
organiseren van activiteiten. Zonder donateurs en sponsoren zal de schaapskudde verdwijnen. Kom langs en blijf ons
steunen, want de Holtinger Schaapskudde is een essentieel onderdeel in het beheer van dit fantastische gebied en
zowel educatief als recreatief een prachtig gebeuren. Donateur worden? Kijk op onze website.
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De kudde en herders
De schaapskudde omvat rond de 350 Drentse heideschapen waarvan er het afgelopen jaar 228 schapen hebben
gelammerd en zijn er 272 lammeren geboren (117 rammen en 155 ooien). Dat niet alle schapen hebben gelammerd
kwam omdat er vrij veel jongere, nog niet volgroeide, schapen bij de schaapskudde waren
De jaarlijkse stamboekkeuring leverde veel complimenten op van de keurmeesters ! Hulde aan onze herders.
De begrazing van het Holtingerveld heeft in 2014 conform het begrazingsplan plaatsgevonden. Met alle
terreineigenaren wordt dit jaarlijks besproken en geëvalueerd. Ook zal in 2015 de samenwerking met de Golfclub
Havelte worden voortgezet. Op de golfbaan wordt een deel van het ruwe gras met begrazing beheerd.
In het najaar zijn er 2 nieuwe hulpherders bij de schaapskudde gekomen. Anita en Sharon hebben vanaf de
zomervakantie een aantal keer met Jelle meegelopen en zijn sinds november officieel hulpherder bij de Holtinger
Schaapskudde.

Nieuwe bestuursleden
Bestuurswisselingen in 2014. Ruud Kreetz sinds 2009 in het bestuur van de Holtinger Schaapskudde, is
teruggetreden en Bart Kuiper heeft zijn plaats als bestuurslid met bijbehorende taken overgenomen.
Albert Kerssies heeft aangegeven dat hij na meer dan 21 jaar bestuurslid het bestuur gaat verlaten. Hij blijft
echter als deskundige en adviseur betrokken bij de Holtinger Schaapskudde. Daarnaast is hij sinds 2014 voorzitter
van de Stichting tot Behoud Drentse Schaapskudden en blijft in die hoedanigheid ook betrokken bij onze
schaapskudde. De vrijgekomen plaats in het bestuur wordt door Hermen Schraa ingenomen. Eind december 2014
trad Duco Heun toe tot het bestuur om de voorzittersrol op zich te nemen.

Bestuur 2015
Duco Heun, voorzitter (coördinatie, externe relaties)
Jan Jette Donker, vice-voorztter (bedrijfsleiding)
Marrie Pruntel, secretaris-penningmeester
Bert Noorman (werving en sponsoring)
Bart Kuiper (behartiging terreinbeh. en advisering)
Hermen Schraa (SBDH-contact en advisering)

Herders:
Jelle Kootstra, Hendrie Bijker
Hulpherders:
Hermen Schraa, Dirk Nieuwenhuis, Guus Dezentje,
Timo Snijder, Anita Huisman, Sharon Boekhout,
Margreth Roelfs, Robert de Koord

Toegevoegd:
Henk Everts, Adviseur SHS bedrijfszaken
Albert Kerssies (extern adviseur)
Voor meer informatie zie onze website: www.deholtingerschaapskudde.nl
U bent van harte welkom!!!!

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

