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Het gaat goed met de schapen van de Edese
schaapskudden! De lammertijd is uitstekend
verlopen, mede door de hulp van meerdere
stagiaires en vrijwilligers. Er zijn ongeveer 450
lammeren geboren.
Met ingang van 2016 willen we meer digitaal
gaan werken. Zo besparen we verzendkosten en
kunnen we u vaker informeren over de
schaapskudde.

Om dit te realiseren hebben we uiteraard uw
e-mailadres nodig. We hebben die lijst nog niet
compleet. Daarom verzoeken wij u vriendelijk
uw e-mailadres aan ons door te geven via
informatie@edeseschaapskudden.nl?
Alvast hartelijk dank daarvoor!

www.edeseschaapskudden.nl

Het afgelopen jaar is er weer
veel gebeurd rond de Edese
Schaapskudden.
Adoptiemiddag
Woensdag 25 februari werd de
adoptiemiddag voor bedrijven
georganiseerd. Bijna 40
bedrijven besloten ons dit jaar
financieel te steunen door
middel van een adoptie. Na het
uitreiken van de certificaten
werd een bezoek gebracht aan
de kooi van Henk, op de
Ginkelse heide. Een paar
lammetjes kregen buiten de fles.
En dat werd met veel plezier
gedaan door de aanwezige
kinderen.
Kraambezoek Ginkelse heide
In het weekend van 28 februari
en 1 maart werd het groot
kraambezoek gehouden bij de
kooi van Henk op de Ginkelse
heide.
Een aantal lammetjes en hun
moeders waren aanwezig in de
grote tent, en zij werden geaaid
en geknuffeld door een grote
groep kinderen.
Het was gezellig druk in de tent
en iedereen werd verwelkomt
met beschuit met roze en
blauwe muisjes.
Kraambezoek Eder heide
Een weekend later, op 8 en 9
maart, werd het kraambezoek

gehouden bij de kooi van Aart
op de Eder heide.
De ontvangst werd geregeld
door het Natuurcentrum Veluwe,
waarna men onder begeleiding
van een gids naar de
schaapskooi werd gebracht.
Ook hier konden lammetjes
worden geaaid en was het
mogelijk om de fles te geven.
De broers Van den Brandhof en
hun stagiaires en vrijwilligers
waren in deze periode heel druk
met alle lammetjes die zijn
geboren.
Nieuwsfoto
11 april kregen wij een prachtige
foto van de schaapskooi op de
Ginkelse heide aangeboden.
Deze foto is gemaakt door
fotograaf Wim Dimmendaal en
werd uitgeroepen tot beste
nieuwsfoto door de kinderjury
van de Gelderlander.
De foto ziet u op de eerste
pagina van deze nieuwsbrief.
Website
Op 25 april ging de nieuwe
website van de schaapskudde
online. De website zal het
komende jaar verder worden
uitgebreid. De activiteiten via
Facebook zijn verder uitgebreid.
Volgt u ons al?

ATTENTIE!!
In tegenstelling tot
voorgaande jaren,
met twee
scheerdersdagen,
wordt in 2016 één
groot
scheerdersfeest
georganiseerd op
11 juni, waarbij alle
schapen worden
geschoren.
Zet dit alvast in uw
agenda!

Scheerdersfeest
Zaterdag 13 juni werd het
scheerdersfeest gehouden op
de Ginkelse heide.
De scheerders waren deze dag
bezig om de schapen van de
‘Ginkelse kudde’ uit hun wollen
jasje te bevrijden.
De bezoekers konden ook nog
genieten van een
roofvogelshow, een
demonstratie schapendrijven,
de traditionele markt en diverse
andere demonstraties.
Na afloop kon men genieten
van de scheerdersmaaltijd, die
dit jaar voor de eerste keer werd
gehouden in de nieuwe
schaapskooi op de Eder heide.
Het was tevens voor de eerste
keer mogelijk om tegen betaling
deel te nemen aan de maaltijd.
Knip- en scheerdag
Twee weken later, zaterdag 27
juni, was het tijd voor de knipen scheerdag op de Eder heide,
in de buurt van Natuurcentrum
Veluwe.
Hier werden de schapen van de
kudde die op de Eder heide
graast geschoren.
Bij het Natuurcentrum was een
scheerdersmarkt ingericht.
Onze schapen worden op de
traditionele manier, dus met de
schaar, geschoren. Eigenlijk
worden ze dus geknipt.

Presentatie kerstkaart
4 november presenteerden wij
onze nieuwe kerstkaart.
De Edese schilderes Tini
Gijtenbeek stond weer garant
voor een prachtige afbeelding,
die zij, net als voorgaande jaren,
schonk aan de Edese
Schaapskudde.
Dickensfair Bennekom
Op 11 en 12 december had de
Edese Schaapskudde voor de
tweede keer een kraam tijdens
de Dickensfair in Bennekom.
We hebben daar veel mensen
gesproken die de
schaapskudde een warm hart
toedragen.

Wilt u ook
genieten van de
scheerdersmaaltijd?
Voor € 35,- per
persoon eet u
gezellig met ons
mee, inclusief
consumpties. Het
aantal deelnemers
is beperkt.
U kunt zich per
e-mail opgeven:
informatie@edese
schaapskudden.nl

Enkele plannen voor 2016:
Met de uitbreiding van de
website wordt het ook mogelijk
om knuffels en andere artikelen
die we tijdens activiteiten
verkopen, online te bestellen.
Zo kunt u het hele jaar door
mooie cadeaus kopen en
daarmee tevens de
schaapskudde steunen. Een
mooie combinatie.

Wij bedanken onze sponsors
van dit jaar:
• Denkavit diervoeders
• Autobedrijf Van Gent
• Restaurant Juffrouw Tok
• Boni supermarkt
• Bolletje
• Domicilie

Op 11 juni 2016 wordt een groot
scheerdersfeest georganiseerd
op de Ginkelse heide. De
schapen van beide kuddes
worden op deze dag geschoren.
Dat wordt een grote happening!
Hiermee komt de knip- en
scheerdag op de vierde
zaterdag in juni te vervallen.

AGENDA 2016
2 maart: Lammerenadoptie voor bedrijven
5 en 6 maart: Lammetjes aaien bij kooi Ginkelse heide
12 en 13 maart: Lammetjes aaien bij kooi Eder hei
i.s.m. Natuurcentrum Veluwe
11 juni: groot scheerdersfeest bij kooi Ginkelse heide
11 juni: scheerdersmaaltijd

De Edese Schaapskudde wenst u
goede Kerstdagen en een
voorspoedig 2016!

