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De Edese schaapskudden hebben een prima jaar gehad, met weinig
gezondheidsproblemen. De lammertijd, altijd toch een spannende en drukke tijd in het
jaar, is goed verlopen, mede dankzij de hulp van meerdere stagiaires en vrijwilligers. Er
zijn dit jaar circa 450 lammeren geboren.
26 februari – lammerenadoptie
De adoptiemiddag werd
traditiegetrouw gehouden bij
Juffrouw Tok, tegenover de
schaapskooi van Henk van den
Brandhof op de Ginkelse heide.
Deze bijeenkomst werd
aangeboden door Restaurant
Juffrouw Tok. De bedrijven die
hadden aangegeven dit jaar een
of meerdere schapen te willen

adopteren verzamelden zich in
het restaurant, waar ze het
certificaat kregen overhandigd.
De adoptiebedrijven van 2014
staan vermeld op de website en
ook op de informatieborden bij
de kooien.
1 en 2 maart - lammetjes
kijken bij Henk
In een aparte tent bij de
schaapskooi van Henk van den

Brandhof op de Ginkelse heide
kon men de eerste lammeren
bewonderen. Het was een
drukte van belang, want
iedereen wilde graag de
lammetjes zien en wanneer het
mogelijk was ook even
aanraken.
Om het wachten te
veraangenamen kon men
genieten van warme
chocolademelk of glühwein, en

daarbij een beschuit met muisjes
eten. Men ging niet voor niets op
kraamvisite. Het was ook
mogelijk om een
kraamcadeautje te geven door
middel van een donatie in een
speciale ton. Ook waren er
diverse producten te koop ten
behoeve van de
schaapskudden.
8 en 9 maart – lammetjes
kijken bij Aart
Een week later werd het
kraambezoek verwacht bij de
kooi van Aart van den Brandhof
op de Eder hei, georganiseerd in
samenwerking met het
Natuurcentrum Veluwe. Gidsen
namen de bezoekers mee vanaf
het Natuurcentrum Veluwe naar
de kooi van Aart. Tijdens de
korte wandeling werd informatie
gegeven over de kudde en het
natuurgebied. Eenmaal bij de
kooi nam Aart het van hen over
en konden de bezoekers in
groepen de lammeren bekijken
en kregen verdere uitleg van
Aart. In de lammerperiode heeft
Aart ook weer stagiaires
begeleid. Dit is ook in 2015 weer
de bedoeling.
17 april – bezoek van de buurt
Ede-Veldhuizen aan de
schaapskooi van Aart
Tijdens de buurtspraak in
september 2013 was
afgesproken dat de buurt Ede-

Veldhuizen op bezoek zou
komen om de nieuwe
schaapskooi van Aart van den
Brandhof te bekijken. Dit bezoek
vond plaats op 17 april.
Het bestuur van de Edese
Schaapskudden gaf uitleg over
de bouw van de kooi en over de
speciale daglichtkoepels die zijn
aangebracht.
Enkele bezoekers beklommen
de trap naar de eerste
verdieping om van een hoger
niveau naar de schapen in de
kooi te kijken.
De buurt kreeg hierbij het
certificaat overhandigd voor het
geadopteerde lam, dat Unico de
eerste is genoemd.
14 juni – schaapscheren bij de
kooi van Henk
Onder prachtige
weersomstandigheden werden
de schapen van de kudde van
Henk van den Brandhof op de
Ginkelse heide van hun warme
wintervacht ontdaan. Wat
overbleef waren prachtige
slanke schapen. De twintig
scheerders en drie leerlingen
waren er de hele dag druk mee.
Er werden 7 balen met
schapenvachten afgevoerd.
Er was veel belangstelling voor
het scheren en voor de circa
dertig kraampjes met allerlei
producten. De bezoekers
konden ook genieten van een
demonstratie dorsen door de

vrijwilligers van de Trapakkers in
Ede.
Op een grote kraan waren
vlaggen aangebracht van alle
organisaties die de
schaapskudden ondersteunen.
Herderin Quisal gaf onder veel
bekijks een demonstratie
schapendrijven.
De heidekoningin en
heideprinses waren aan het eind
van de middag ook aanwezig en
hadden het knippen al snel
onder controle. Zij waren ook
aanwezig bij de traditionele
schaapscheerdersmaaltijd in de
kooi, die zoals gebruikelijk weer
werd verzorgd door restaurant
‘Juffrouw Tok’. Deze maaltijd
bestaat uit zoute vis met
aardappels, een glas brandewijn
en als toetje rijstebrij met bruine
suiker. Er waren ook
vertegenwoordigers van het
gemeentebestuur en mensen die
de kudde een warm hart
toedragen aanwezig tijdens de
maaltijd.
Tijdens de maaltijd werd
scheerder Jan Haalboom, die
eerder dit jaar Lid in de Orde van
Oranje Nassau is geworden, nog
eens extra in het zonnetje gezet.
Hij is niet de enige scheerder in
de familie, want ook kinderen en
kleinkinderen van Jan scheren
mee.
Het eten smaakte heerlijk en de
muziek, verzorgd door kapel
Decibel, stond garant voor een
feestelijke sfeer.
28 juni – schaapscheren op de
Eder hei
In samenwerking met het
Natuurcentrum Veluwe werd de
tweede schaapscheerdag
georganiseerd op de Eder hei, in
de buurt van de kooi van Aart
van den Brandhof. Ook deze
dag was het prachtig weer. Er
was weer veel belangstelling
voor de ruim twintig scheerders
en leerling scheerders.
Dat er veel makke schapen in
een hok gaan werd hier wel
duidelijk, ook al was er hier en
daar een kleine vorm van
protest. Naarmate de dag
vorderde, kregen de dames
meer bewegingsruimte.

De vachten werden verzameld in
grote zakken die in een speciale
stellage hingen. Deze dag
werden 12 balen gevuld.
Omroep Gelderland was
aanwezig voor het maken van
een reportage.
Bij het Natuurcentrum stonden
circa vijftien kraampjes met
regionale producten.
Na afloop was er een barbecue
met de scheerders, vrijwilligers
en het bestuur.
Zomer – nieuw rieten dak voor
de kooi op de Ginkelse heide
In de zomermaanden is de
schaapskooi op de Ginkelse
heide voorzien van een nieuw
rieten dak. Hiervoor werd
Nederlands riet gebruikt.
29 oktober – overhandiging
foto aan de schaapherders
Aart en Henk van den Brandhof
hebben een afdruk ontvangen
van de foto die enige tijd
geleden van hen is gemaakt
door John van Gelder. De foto
toont de beide herders met hun
honden en schapen op de hei.
De schaapherders kregen de
foto aangeboden door René
Sloof van Fotostudio Ede en
Caesar de Kruif van Restaurant
Buitenzorg. De foto’s zullen
worden opgehangen in de beide
schaapskooien.
De overhandiging vond plaats bij
de schaapskooi op de Ginkelse
heide. Hierbij waren ook
bestuursleden van de Stichting
Edese Schaapskudden en de
Stichting Vrienden van de Edese
Schaapskudden aanwezig.
12 en 13 december Dickensfair 2014
De Stichting Vrienden van de
Edese Schaapskudden was dit
jaar ook aanwezig tijdens de
Dickensfair in Bennekom. In de
kraam werden diverse nieuwe
artikelen verkocht ten behoeve
van de schaapskudden.

De besturen van de Edese Schaapskudden willen hierbij alle vrijwilligers bedanken die zich dit jaar
hebben ingezet voor de schaapskudden. Zonder u is het niet mogelijk om dit alles te organiseren.
Ook in 2015 worden weer diverse activiteiten georganiseerd. Wij houden u graag op de hoogte
en daarom verzoeken wij u ons uw e-mailadres door te geven via
informatie@edeseschaapskudden.nl, zodat wij u af en toe een nieuwsflits kunnen toezenden.
Daarmee bent u dan als een van de eerste personen op de hoogte van het laatste nieuws rond de
schaapskudden.
AGENDA 2015:
25 februari: Lammerenadoptie
28 februari en 1 maart: Groot kraambezoek bij kooi Ginkelse heide
7 en 8 maart: Groot kraambezoek bij kooi Eder hei i.s.m. Veluws Natuurcentrum
13 juni: Schaapscheren bij kooi Ginkelse heide
27 juni: Schaapscheren bij kooi Eder hei i.s.m.Veluws Natuurcentrum

De besturen van de Edese Schaapskudden
wensen u goede Kerstdagen en een
voorspoedig 2015!
www.edeseschaapskudden.nl

