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HOLTINGER SCHAAPSKUDDE

Van de voorzitter
U was de laatste jaren gewend om in het voor- en najaar een
nieuwsbrief van ons te ontvangen. Door drukke werkzaamheden
(nieuw begrazingsplan 2018-2028 ontwikkelen, strategische visie
schrijven voor de komende jaren, ontwikkeling website, vele activiteiten bij de schaapskooi) is het er niet van gekomen om de
voorjaars-nieuwsbrief te redigeren. Nu in september voor u dus
een update van het wel en wee van “de Holtinger Schaapskudde”.
Schaapskudde
Een prachtige lammerentijd. Het was een drukke periode, vele
geboortes en weinig problemen. Meer dan 320 lammeren zagen
het levenslicht, waarvan 19 lammeren die door verstoting van de
moeder-ooi of te weinig melk van de moeder aan de ﬂes moesten.
Nieuw begrazingsplan 2018-2028
Bestuurslid Bart Kuiper heeft samen met de terreineigenaren
van het Holtingerveld en Buro Bakker een nieuw begrazingsplan
geschreven voor de komende 10 jaar. Het is een zeer ambitieus
plan geworden, waarbij er voor de kudde veel werk aan de winkel
is om het voor ogen staande heidebiotoop te verwezenlijken. Het
biedt vele uitdagingen en perspectief voor een verdere ontwikkeling van de “Stichting Holtinger Schaapskudde”. (Het plan
wordt binnenkort op de website gepubliceerd)
Er volgde een lange, hete zomer. Er viel geen regen van betekenis.
Het Holtingerveld droogde op. Daar waar altijd water stond in het
gebied was het nu droog. Kurkdroog. Onze huisweide werd een
dorre steppe. Het leverde fantastische plaatjes op, maar bijvoeren van de kudde was een must. Wij bedanken de brandweer
Havelte voor het vullen van onze ven op de huisweide. Periodiek
onderhoud aan het brandweerwagenpark gaf de mogelijkheid de
blusauto te legen in ons ven.

Het lopen op de hei kwam enigszins onder druk te staan. Het was
te warm. Het probleem voor de kudde was dat er onderweg op de
heide geen water meer was. Met name de honden hadden het
hierdoor zwaar. De herders hebben het proberen te ondervangen
door vroeg op stap te gaan en rond het middaguur weer terug
naar de kooi te komen. Hulde aan de inzet van onze herders in
deze “barre” tijd.

De schaapskudde wordt mede in stand gehouden door
de Provincie Drenthe en de Gemeente Westerveld

Strategische visie
Het bestuur heeft voor de komende 5 jaar hun strategische visie
aan het papier toevertrouwd. Het uitvoeren van deze visie is in
volle gang. Er zijn steeds meer activiteiten in en rond de kooi en
de plannen om te komen tot “een Ondernemerskooi” krijgen
meer gestalte. Een ondernemerskooi waar het verhaal van de
kudde en het Holtingerveld verteld kan worden. Een ruimte,
welke geschikt is om jaarrond activiteiten te ontplooien ten bate
van de schaapskudde (een hier aan gewijde Nieuwsbrief volgt).
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Activiteiten
Kraomschudden op 2de Paasdag. Een gezellige dag voor jong en
oud. Het paaseieren zoeken door de kinderen was weer één van
de hoogtepunten.

HOLTINGER SCHAAPSKUDDE
De schaapskudde was aanwezig bij de opening van het nieuwe
info-centrum op de Poort en ook bij de opening van de kunstmanifestatie “Into Nature” speelde de kudde een rol.
Het zoeken naar donateurs, sponsoren en de verschillende
acties blijft natuurlijk steeds een bron van aandacht.

Een tweede hoofdsponsor naast Abe-AH
Josto Nieuwleusen, gespecialiseerd in het ontwikkelen en vervaardigen van roestvaststalen interieurs, heeft zich in ieder
geval voor drie jaren aan de kudde verbonden. Tevens werkt
Josto met Cortenstaal. Het staal waarvan o.a. onze “Kudde van
Ondernemers” is gemaakt.
Het Schaapscheerdersfeest in een nieuw jasje. Na steeds magerder bezoek heeft het bestuur geprobeerd om in samenwerking
met “Wollig Landleven” er nieuw leven in te blazen. Meer stands,
meer muziek, meer wol, meer passie. Een grotere aanpak. Helaas
moesten wij entree heffen. Zonder entree geen schaapscheerdersfeest, daar de kosten dan de baten zullen overtreffen. De
plannen voor volgend jaar liggen reeds weer op tafel en op 6 en 7
juli 2019 willen wij dit evenement in een nog uitgebreidere vorm
presenteren.

De vachtviltcursussen lopen zeer goed. Ook dit jaar weer 4x een
10tal enthousiaste cursisten.

Het bezoek van groepen kinderen van de omliggende scholen
was een feestje. Schapendrijven, lammetjes kijken en helpen bij
het scheren van een schaap. Een prachtig tussendoortje voor
herders en scholieren.
De schaapskudde wordt mede in stand gehouden door
de Provincie Drenthe en de Gemeente Westerveld

Komende activiteiten:
• 22 september Obstacle Run
• 29 september Workshop Vachtvilten
• 13 oktober
Workshop Vachtvilten en
Toertocht MTB Havelte
• 24 oktober
Kinderworkshop
• 3 november
Lezing Hondeﬂuisteraar Klaas Wijnberg
14.00 – 16.00 uur entree € 12,50
(zie website voor meer info)
• 17 november Run Forest Run
• 30 november “Wild” diner Total More
Kijk voor meer informatie op onze website:
www.deholtingerschaapskudde.nl
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