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Van de voorzitter, Jan van Unen
Na het vertrek van onze herder in het voorjaar brak er voor
het bestuur en voor de vrijwillige herders een turbulente

Daar sta je dan, na een paar

periode aan. Met de inzet van allen is het gelukt om 7 dagen

gesprekken en een handtekening

per week met de kudde de heide op te gaan en de

ben je ‘de nieuwe herderin’ van de

begrazingsovereenkomst met de gemeente naar volle

kudde van Elspeet en Vierhouten.

tevredenheid na te komen. Met name Christien Mouw, Jan

En is er ineens veel te doen en te

Kapaan en Henri Lokhorst wil ik hierbij extra bedanken voor

regelen. De schapen checken,

hun enorme inzet en flexibiliteit!
Vacature vervuld
Voor de vacature was grote belangstelling, zowel van
kandidaat herders als van de pers. We hebben veel interviews

selecteren welke gedekt moeten
worden, de rammen bij de ooien,
extra mineralen regelen voor de
schapen, hooi binnen halen,
opruimen rondom de kooi, het
updaten van de communicatie…

gehad en we zijn zelfs op de Vlaamse radio geweest.
Uiteindelijk heeft dit alles ertoe geleid dat we ongeveer 50
brieven en met 8 kandidaten het gesprek aangegaan zijn.
Uiteindelijk konden we tijdens de boerendag de nieuwe
herder, Daphne van Zomeren, aan u voorstellen.

We zijn er nog niet, maar veel is
al in gang gezet. En ondertussen
hoeden we de schapen elke dag op
de hei. De Wolf kwam de Veluwe
met een bezoek vereren, dat
leidde tot onder meer een

Toekomstvisie
In de toekomstvisie voor de kudde staat dat we ons inzetten
voor het behoud van het Veluws Heideschaap. In het verleden
maakten we gebruik van een kruising met het Suffolk schaap
die karakteristieke zwarte koppen hadden. Die zwarte koppen
zult u niet meer aantreffen daar de laatste kruisingen zijn
uitgeselecteerd. Ons doel is ondersteuning van de
toeristische infrastructuur van de gemeente en ecologisch
verantwoord onderhoud van de heide. Dit is in lijn met de
doelstelling van de gemeente Nunspeet. Op dit moment wordt
er gekeken hoe we kunnen komen tot een meer paarse heide

interview in de Stentor.
We hebben een fijn team dat we
graag nog uitbreiden met een
paar vrijwilligers waar we op
kunnen bouwen. Zowel voor het
hoeden als voor hand- en
spandiensten.
Tot slot: Met vriend Marc en
onze honden ben ik op zoek naar
een fijn huis in Elspeet of nabije
omgeving. De gever van de gouden
tip krijgt een dikke bos bloemen
en mag een dag mee de hei op!
Vriendelijke groet, Daphne

en wat de rol van de kudde hierbij moet zijn.
De uitkomst van het onderzoek dat is

Activiteiten 2018
De lammetjesdag zal komend jaar

opgestart zal mede bepalen tot welke omvang
de kudde kan groeien en of er behoefte is aan
een nieuwe schaapskooi.

iets later zijn dan gewend omdat
de rammen dit jaar bewust later
bij de ooien zijn gedaan. Dit zal
plaatsvinden in het paasweekend op
zaterdag 31 maart.
Het schaapscheerdersfeest valt
traditioneel op de eerste zaterdag
in Juli, op 7 juli. De Boer’ndag op
de laatste zaterdag in Augustus,
dat is de 25e.
Verder zal in de Mei- zomer- en
herfstvakantie het “Praatje
Herder” plaatsvinden op de
Stakenberg, bij de uitkijktoren op
de Speelweide.
Nieuw zijn de workshops Vilten
van schapenvachten die Daphne zal
geven.
Ook zijn we aan het bekijken of
we in Vierhouten activiteiten
kunnen ontwikkelen, onder meer in
de schoolvakanties.
Volg onze website en/of
facebookpagina voor de definitieve
data!

Vrijwilligers gezocht
We zoeken één of twee vrijwilligers die
ongeveer een dagdeel per week willen
helpen met werkzaamheden in en rondom de
kooi en kudde.
De werkzaamheden wisselen met het
seizoen en bestaan onder meer uit:
- kleine reparaties rondom de kooi
- blad blazen en vegen
- met de trekker rijden en watertank
verplaatsen
- hooi balen verplaatsen
- helpen met ruiven verplaatsen
- helpen wanneer de schapen behandeld
moeten worden door de dierenarts
Voor aanmelding en vragen kunt u contact
opnemen met Daphne van Zomeren via
info@daphnevanzomeren.nl of via een ‘pb’ op
facebook.

Sponsoren en donateurs:

Bedankt!

Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet is eigenaar van de schaapskudde en
werkgever van de herder. Naast subsidie die we via de gemeente ontvangen, hebben
we een begrazingscontract met de gemeente Nunspeet. De gelden die we daaruit
ontvangen zijn weliswaar ons hoofdinkomen, maar zonder actieve en enthousiaste
sponsoren krijgen we het huishoudboekje niet rond.

We bedanken daarom onze trouwe, enthousiaste sponsoren en partners Villa
Vennendal en Hotel Vierhouten. Ook Hotel Het Jagershof, Landgoed Stakenberg,
De Paasheuvel en camping De Tol in Vierhouten danken we voor hun
loyaliteitsaandelen!

En verder bedanken we u natuurlijk, al donateur en belangstellende. We krijgen
soms zomaar spontaan een bijdrage. Hoe groot of klein ook, van iedere bijdrage
worden we blij en weten we waarvoor we ons inspannen: omdat u het samen met ons
belangrijk vindt de kudde te behouden. Daarmee doen we zowel aan ‘eco’
landschapsbeheer en behouden we een mooi cultuurelement in onze omgeving.

Donateur of sponsor in spé? Mail naar penningmeestersgn@gmail.com

Verrassing!
Op 25 oktober werden we in het veld
aangenaam verrast. De ooi die de week
daarvoor al met een dikke uier werd
gespot en op het eerste oog van een
mogelijke uierontsteking werd verdacht,
bleek ‘gespeeld’ te hebben met een
rammetje van vorig voorjaar dat wel een
weekje eerder uit de kudde had mogen
gaan. Gevolg: een mooi ram-kindje in een
‘nestje’ op de heide! Moeder en kind
mochten met Daphne en Christien terug
naar de kooi. Ze maken het beiden erg
goed!

Welkom Noëlle
Per 1 december komt Noëlle
Hoorneman het team vrijwillige
herders versterken. Noëlle heeft
ervaring opgedaan bij de
stadskudde van Nijkerk en liep
enkele jaren met haar honden als
vrijwilliger met een kudde op het
Hulshorsterzand. We heten Noëlle
van harte welkom in het team en we
wensen haar vele fijne uren met de
kudde op de mooiste heidevelden van
Nederland!

Christien heeft een nieuwe pup:
Famke. Zij volgt op termijn haar ‘pake’
Joss op. Christien, veel plezier
gewenst met Famke!

Onverwachte cheque
De dames van Inner Wheel uit Harderwijk hebben een jaar lang diverse activiteiten
ontplooid. Op 9 oktober wisten zij ons op de heide, onder toezicht oog van onze schapen,
een prachtige cheque van maar liefst € 2.000,- te overhandigen. We zijn er ontzettend
blij mee en hopen u in de volgende nieuwsbrief te kunnen tonen welke tractor wij van
onder meer dit mooie bedrag hebben aangekocht.

In blijde verwachting
Mocht u de kudde in het veld
tegenkomen, zult u zien dat de
schapen sinds deze week mooie
kleurtjes hebben. De reden hiervoor
is dat ze onlangs gescand zijn. We
verwachten vanaf 21 januari in totaal
93 lammeren. Er zijn 83 schapen
drachtig waaronder 10 tweelingen.
Groen betekent drachtig, blauw een
tweeling en roze gust. U kunt dus
weer rekenen op beschuit met blauwe
en roze muisjes op lammetjesdag,
4 april 2018 ☺.

Meer wolven op de Veluwe
Mogen wij u ontvangen bij één van onze activiteiten in 2018, kijkt u dan vooral
ook even naar de leuke houten dieren die we in onze kraam te koop hebben. We
zijn een samenwerking aangegaan met Lanka Kade, een goede –doelen
organisatie op Sri Lanka. We hebben schaapjes en rammetjes, honden en
wolven in verschillende formaten. Ze worden gemaakt door families
die daarvoor een fair trade prijs krijgen, en waarbij geen kinderarbeid wordt
ingezet.
Voor de rubberbomen waarvan het speelgoed
wordt gemaakt is er een herplantingsprogramma.
Fijn speelgoed voor uzelf, uw kinderen
en kleinkinderen!
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