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Geachte donateurs, sponsors en relaties van de Elspeetse schaapskudde.

U wordt van harte uitgenodigd voor het: “Schaapscheerdersfeest”
op zaterdag 2 juli a.s. bij de Schaapskooi in Elspeet.
De aanvang is rond 9.00 uur en duurt tot circa 16.00 uur.
Al om 8.00 uur worden de scheerders verwacht, die
de vele schapen van hun vacht zullen ontdoen met
de ouderwetse “knipscheer”.
Naast de schapen van de eigen kudde worden er
ook schapen van de kudde van de buurtherder
Aalbers geschoren; deze kudde loopt ondermeer op
het Hulshorsterzand.
Het Schaapscheerdersfeest wordt altijd in
samenwerking met de Elspeet Onderneemt ! (OVE)
georganiseerd. Rondom de schaapskooi is een braderie met marktkramen met allerlei
merchandise. Elk jaar weer komen hier vele bezoekers op af.
Een team van scheerders, die het vak verstaan, gaat een
groot aantal schapen van hun vacht ontdoen. Deze
vachten zijn ook te koop. Tjaard Heikens demonstreert
hoe deze vacht d.m.v. ‘vachtvilten’ gebruiksklaar wordt
gemaakt. Een bewerkte, schone vacht kost: € 80.-,
waarmee u ook de schaapskudde ondersteunt.
Op het terrein van de schaapskooi staan diverse kramen
waar vrijwilligers leuke hebbedingetjes verkopen, waarvan de opbrengsten ten goede komen van de kudde.
Er zijn optredens van de Tolzangers en een geselecteerd
team van de Elspeetse Fanfare. Ook de Hoornblazers uit
Elspeet geven acte de présance, evenals een
kunstschilder en de Heemkundige Vereniging met
kleding-van-vroeger-shows. Teveel om op te noemen.
Het wordt zeker weer een gezellige drukte.
Wij begroeten u graag op zaterdag 2 juli !!
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2. Activiteiten schaapskudde
Praatje van de herder:
De ‘Praatjes van de herder’ beginnen op woensdag 13 juli bij
de Schaapskooi, Stakenbergweg 6 in Elspeet.
Vanaf 10.00 u is de inloop en het Praatje volgt om 10.30. De
herder vertelt over de dagindeling, de kudde hoeden, het
heidebeheer en het werken met de hond(en).
Wist u dat naast Gartman en Christien, ook Henri en Jan af
en toe de kudde hoeden….??
Na het Praatje mogen kinderen, onder begeleiding, een
eindje meelopen richting Schapendrift.
Op woensdag 20 juli is er een Praatje bij de kraal op ‘t Frusselt in Vierhouten.
De weg er naar toe: aan het begin van ’t Frusselt (bij camping Beans Hill) is een P-haven
links van de weg, daarna maakt de weg een bocht naar links en u kunt rechtdoor lopen over
het zandpad naar de kraal. Volg dan de aangebrachte wegwijzers. Aanvang Praatje: 10.30 u.
Op woensdag 3 en 17 augustus is het Praatje bij de Speelweide Stakenberg !!
Vanaf de uitkijktoren kunt u de kudde spotten. Het Praatje wordt daar rond 14.00 u
gehouden, zie aankondigingen daar.
In het najaar, op woensdag 19 oktober, wordt er weer een Praatje bij de Schaapskooi in
Elspeet gehouden. Inloop om 10.00 u.
Zaterdag 27 augustus is de Boer’ndag in Elspeet.
De Schaapskudde komt naar de molen en
vrijwilligers van de schaapskudde staan daar met
een kraam en verkopen wollige zaken om de kas
van de schaapskudde wat te spekken.
Bij alle activiteiten van de schaapskudde SSGN is
de toegang gratis , echter een vrijwillige bijdrage
voor het behoud van de kudde wordt op prijs
gesteld .
Mededelingen van het bestuur
Nieuwe kooi.
Vorig jaar is het niet gelukt om te starten
met de bouw van een nieuwe
schaapskooi aan de oostkant van de
Nunspeterweg, op de rand van de
Elspeetse Heide.
Diverse factoren waren oorzaak van deze
misser!
Schaapskooi Ede
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Op 13 april 2016 zijn met wethouder
mevrouw Storteboom, die de schaapskudde
in portefeuille heeft, de besprekingen hervat
om de mogelijkheden voor een nieuwe
schaapskooi te onderzoeken.
Twee punten zijn daarbij van belang: de
nieuwe kooi en de locatie.
Voor de begrazing van de heide krijgt de
Stichting een vergoeding van de gemeente
Nunspeet, zoals eerder al eens gemeld in onze Nieuwsbrief.
Tot nu toe telde de schaapskudde ongeveer 165 ooien. Voor een effectieve begrazing van
de heide volgens de Begrazingovereenkomst is een kudde van ten minste 275 schapen
nodig. Door jonge ooien van 2016 aan te houden, is de kudde op dit moment ongeveer 200
schapen groot. Plan is in volgend jaren door te groeien tot 275, misschien wel 300 schapen.
Voor de komende winter 2016/2017 moet daarom extra onderdak worden gehuurd om
alle schapen onderdak te bieden, want in de Elspeetse kooi kunnen hooguit 175 ooien. En
in de lammertijd is meer ruimte nodig. De groei van de kudde in 2017 betekent dat in het
najaar van 2017 een grotere kooi voor 275, zo mogelijk 300 ooien nodig is.
Het bestuur en herders zien graag een groter onderkomen voor de kudde aan de rand van
de heide. In de ogen van het bestuur van de SSGN kan de oude kooi (is eigendom
gemeente Nunspeet) blijven bestaan. Daar kunnen (toeristische) activiteiten plaats vinden,
zoals het schapenscheren en de opvang van rammen en/of van jaarlingen (jonge ooien).
Bij de uitgave van deze Nieuwsbrief kunnen helaas nog geen nadere mededelingen worden
gedaan over de vorderingen m.b.t. een nieuwe kooi.
Bestuurssamenstelling
Jan van Unen
voorzitter
Gerard Frens
vice-voorzitter
Benedictus Benedictus secretaris
Ron de Bruijn
penningmeester
Gerrit Mulder
lid
Voormalig voorzitter Hans Kok heeft begin dit
jaar te kennen gegeven het voorzitterschap te
willen overdragen aan een geschikte opvolger.
Op 19 mei heeft Jan van Unen dit
voorzitterschap aanvaard.
Jan van Unen is afkomstig van een veebedrijf in Wijhe (Salland). Na zijn schooltijd heeft hij de
Hogere Landbouwschool in Dordrecht (agrarische bedrijfskunde) doorlopen en heeft carrière
gemaakt in de marketing en verkoop van diergeneesmiddelen. Het blijkt dat Jan affiniteit
heeft voor dieren en de schaapskudde. Hij gaat zich inzetten voor de SSGN en haar
doelstellingen zoals de realisering van een nieuwe kooi, de uitvoering van de
begrazingsovereenkomst en de invulling van de toeristische functie.
Gerrit Mulder uit Elspeet komt het bestuur versterken. Hij zal zich vooral bezighouden met
de organisatie van Lammetjesdag, Schaapscheerdersfeest en Boer’ndag en de inzet van
vrijwilligers daarbij. Gerrit is al lange tijd vrijwilliger van de schaapskudde.
Hans Kok zal als adviseur aan het bestuur en de kudde verbonden blijven.
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Loyaliteitsaandeelhouders en sponsoren van de
Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet:
Hotel Villa Vennendal Nunspeet

Kok & Heijkamp Makelaars Nunspeet

Oud Veluws Eethuis Elspeet

‘t Woonhuis Elspeet

Mennorode conferentiehotel Elspeet

Camping De Schapendrift Elspeet

The Novice Restaurant Vierhouten

hier kan uw bedrijfsnaam staan !!

Rabobank Noord-Veluwe

Veluwe Outdoor Nunspeet

Prima Donna IJs Nunspeet

Mata Kunststoffen Noordwijkerhout

Boekhandel Osinga Nunspeet

Grafisch Bedrijf Bokhorst Nunspeet

Hotel Stakenberg Elspeet

Lionsclub Nunspeet

Jos & Diana Dekker Partyverhuur
Nunspeet

Slaa & van Asselt architectenbureau
Nunspeet

Dierenarts Kersten / één PK Nunspeet

VP-design, website/fotografie
Nunspeet

B & B Heidezicht Elspeet

Ronde Tafel 156 Nunspeet
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