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Onze nieuwe trots!

Trots zijn we op onze nieuwe duurzame, energieneutrale ontvangstruimte: de Ondernemerskooi. Trots zijn we op iedereen
die eraan heeft meegewerkt om deze aanvulling op de schaapskooi voor elkaar te krijgen. Van lobbyen en plannen tot bouwen
en schoonmaken: velen hebben meegewerkt aan deze nieuwe
trots van de Holtinger Schaapskudde.
Sinds juni is de ondernemerskooi in gebruik, wachtend op een
ofﬁciële opening, die vanwege corona tot op heden niet heeft
plaatsgevonden. Wat in het vat zit verzuurt niet, maar jammer is
het wel dat we de komst van onze zo gewenste nieuwe trots, die
we met elkaar tot stand hebben gebracht, nog niet met iedereen
hebben kunnen delen.
Daarom doen we het nu, zo aan het einde van het jaar, vooralsnog
op deze manier: Met een prachtige foto in de nieuwsbrief.

Het duurt even, maar dan heb je ook wat

Al tijdens de bouw van de schaapskooi in 2013 was er de wens om
ook een ontvangstruimte te creëren. Zienswijzen verschilden
waardoor de ruimte toen niet gerealiseerd werd. Toch bleef de
behoefte aanwezig. Ongeveer 5 jaar geleden ontwikkelde het
bestuur van de Stichting Holtinger Schaapskudde een 5-jaarsvisie.
Hierin stond duidelijk omschreven dat een goed ﬁnancieel fundament noodzakelijk was om de gescheperde kudde levensvatbaar te houden.
Voor een gezonde ﬁnanciële basis moesten we naast de dagelijkse begrazing door de schaapskudde de focus van de stichting
leggen op activiteiten, evenementen en vooral op “doen en beleven” in combinatie met educatie. Voorwaarde voor het voortbestaan is de wil om het verhaal van het Holtingerveld en zijn

schaapskudde uit te dragen. En daarvoor is een ontvangstruimte
noodzakelijk. Het bestuur ging er zich hard voor maken.

Sein op groen

Na veel touwtrekken sprong in september 2020 het sein op
groen. Half oktober konden we starten met de bouw. Bouwbedrijf Bruins nam het stokje naadloos over van de inmiddels
gepensioneerde Ad Timmers, de beoogde bouwer van het 1e uur.
Het grondwerk werd verricht door Loonbedrijf Leffers & Haveman, de staalconstructie en dakbedekking door Kamphof uit
Dwingeloo. Installatiebedrijf Beenen verzorgde de technische
installatie. Schilder Langerhuizen, Kortekaas interieurbouw en
Jan Oostra interieurbouw vervolmaakten de bouw. Na de laatste
fase, het aanleggen van een nieuw voorterrein in samenwerking
met Staatsbosbeheer, konden we de ruimte half juni 2021 in
gebruik nemen.

De ondernemerskooi werd ﬁnancieel
mogelijk gemaakt door:
Gemeente Westerveld
Staatsbosbeheer
Rabobank Het Drentse Land
Stichting Bercoop fonds
Van Bylandt Stichting
Particuliere giften en donateurs
Kudde van Ondernemers
Stichting Holtinger Schaapskudde met zijn herders
Alle betrokken ondernemers bij de bouw
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Duurzaam
De ondernemerskooi is zo ontworpen zodat het volledig energieneutraal is waarbij er jaarlijks net zoveel elektriciteit wordt
opgewekt als er wordt verbruikt. Er is geen gasinstallatie aanwezig. Medio april 2021 is het zonnedak in gebruik genomen met 45
zonnepanelen die in de jaarbehoefte aan energie gaan voorzien.
Over 2021 wordt deze duurzaamheidsdoelstelling ruimschoots
gehaald, zelfs het elektraverbruik van de schaapskooi is volledig
opgewekt met het zonnedak van de ondernemerskooi.

Ondernemerskooi
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De naam Ondernemerskooi is gekozen als eerbetoon aan alle
ondernemers waarmee de Holtinger Schaapskudde samenwerkt. Ondernemers die de schaapskooi ﬁnancieel en/of in
natura steunen, maar waarvoor de kooi ook een meerwaarde is.
Denk aan de toeristische meerwaarde, maar ook aan de activiteiten die we er gaan organiseren waarvan ondernemers kunnen
proﬁteren. Kortom: met de naam Ondernemerskooi benadrukken we onze dank voor een prettige samenwerking en onze wens
voor voortgang daarvan in de toekomst.

Mogelijkheden in de ondernemerskooi
In de ondernemerskooi vertellen we het verhaal van de
schaapskudde. Ook als de schaapskudde overdag de heide op
is, is er voor de bezoekers iets te zien naast de lege schaapskooi.
Met een kleine winkel, informatiehoek en een videoﬁlm informeren we bezoekers. Er is meestal iemand aanwezig die bezoekers kan vertellen over de kudde en het landschap. Lijkt het jou
leuk om als gastvrouw of gastheer mensen te informeren in de
ondernemerskooi? Of om af en toe eens te helpen met kofﬁe
schenken? We komen graag met je in contact.
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Leuke winkel
In de ondernemerskooi verkopen we leuke producten gerelateerd aan de schaapskudde en de heide. Leuk voor de voorbijgangers om even binnen te wippen en rond te kijken. De schapenvachten in de ‘etalage’ vinden al gretig aftrek. Kom gerust ook
eens binnen in onze nieuwe ‘winkel’.

Meer activiteiten

Openingstijden
De ondernemerskooi heeft geen vaste openingstijden. We proberen open te zijn op momenten dat er publiek te verwachten is
of op afspraak.

Met de ondernemerskooi kunnen we onze recreatieve, educatieve en ondernemersactiviteiten verder uitbreiden aangezien we
er jaarrond en onder alle weersomstandigheden terecht kunnen.
De ruimte biedt gelegenheid voor ontvangst van groepen tot 30
personen.

www.deholtingerschaapskudde.nl
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Workshops en lezingen
De ondernemerskooi geeft ons meer mogelijkheden om jaarrond
lezingen en workshops te organiseren, al dan niet in combinatie
met een buitenactiviteit. Door corona gehinderd konden er
helaas het laatste anderhalf jaar minder activiteiten plaats vinden, maar er zit veel in het vat voor komend seizoen.

Ruimte te huur
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Activiteiten 2022
18 april Kraomschudden schaapskooi
9 juli Schaapscheerdersfeest
mei – september Cursus vachtvilten en
workshop schapendrijven
19 oktober Mammoetmiddag voor
(herfstvakantie) kinderen (6 t/m 12 jaar)
18 december Lichtjeswandeling

Zoek je een leuke plek voor een familiedag, teambuilding,
bedrijfsuitje of een vergadering of overleg? Dat kan in de ondernemerskooi, ook in combinatie met de lammerenkooi. De ruimte
is voorzien van wiﬁ en er is een beeldscherm die je op je laptop
kunt aansluiten. Er is een kleine keuken voor kofﬁe en thee. Je
kunt het volledig zelf invullen of we maken een arrangement
voor je in combinatie met een leuke workshop of lezing. Catering
organiseren we in samenwerking met de plaatselijke horeca.

Blijf ons steunen

Donaties/giften blijven altijd van harte welkom op bankrekening
NL88 RABO 0363 3020 77 ten name van Stichting Holtinger
Schaapskudde. Doneer eenmalig of meld je aan voor een donateurschap. Ben je een ondernemer en heb je nog geen stalen
schaap in onze Ondernemerskudde, steun ons met het plaatsen
van een schaap. Voor € 250 (excl. btw) per jaar plaatsen wij graag
een schaap in dit fantastische kunstwerk.

Meedoen?

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers, enthousiaste mensen die graag
de handen uit de mouwen willen steken, het winkeltje willen
bemensen, het verhaal van de kudde en het Holtingerveld willen
uitdragen, helpen in de catering of het bedenken van activiteiten. Neem contact op met het secretariaat als jij mee wilt helpen:
secretariaat@deholtingerschaapskudde.nl

Bestuur en Herders van De Holtinger Schaapskudde
wensen u Prettige Feestdagen en een
Gezond en Gelukkig 2022!

Onze hoofdsponsoren:

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