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Geachte Lezer, 
 

Van onze voorzitter -- het jaarverslag 2015 
Het eerste jaar als bestuurslid en voorzitter was een dynamisch jaar. Veel leren over het reilen en 
zeilen van een schaapskudde. Waar je er bijna vanuit gaat dat het een soepel draaiende en niet  weg te 
denken organisatie in het Holtingerveld is, komt bedrogen uit. Het blijkt een bedrijf te zijn, die alle 
zeilen moet bijzetten om het hoofd boven water te houden. De kudde 
staat er fantastisch bij. Bij het schrijven van dit voorwoord dartelen er 
reeds meer dan 200 lammetjes rond en zijn de ooien trots op hun 
kroost. De conditie van de kudde is erg goed, waarvoor wij met name 
Jelle, maar ook Hendrie en alle hulpherders veel dank verschuldigd 
zijn,  een fantastisch werk. Vanaf de kantlijn hebben wij gezien hoe de 
Toegangspoort Holtingerveld verder gestalte gaat krijgen. Helaas is 
inbreng van onze kant nog steeds niet mogelijk.  
Financieel blijft het een race tegen de klok, was het vorig jaar vijf voor twaalf, het is  dit jaar vier voor 
twaalf. Alle publiciteit ten spijt blijft er toch nog een tekort  van ongeveer tienduizend euro Het aantal 
donateurs is licht gestegen, net als  het aantal bedrijfssponsoren, maar wij zijn er nog niet en zullen 
ook het komende jaar een beroep moeten doen op de vrijgevigheid van de bevolking en bedrijven. Wij 
zullen weer veel tijd moeten investeren in het bijeen schrapen van de noodzakelijke financiën, een 
hele uitdaging! 
 

Voor het volledige jaarverslag 2015 verwijzen wij u naar onze website 
www.deholtingerschaapskudde.nl 

   

 
 

Acties voor de kudde 
Velen reageerden met een donatie op onze actie “Help een schaap de winter door”. Het totale bedrag 
wat gedoneerd is bedraagt € 2.300,-  De kosten voor het voer van één schaap zijn € 50 
JCI Meppel-Reestmond, een organisatie van jonge ondernemers, reageerde ook op onze actie. 
Voorzitter, de heer Boom, kwam op 6 februari 2016 de cheque persoonlijk overhandigen aan onze 
voorzitter Duco Heun en onze secretaris Marrie Pruntel. Het zal duidelijk zijn dat wij blij verrast waren 
met deze bijdrage. 
Korte tijd  later werden we opnieuw verblijd met een cheque. Deze keer was het € 500, ter beschikking 
gesteld door AV de Sprinter, organisator van de Hunebedloop.  
Ook Bert van Voorst van Schipperij, scheepvaart technologie en communicatiesystemen verraste ons l 
met twee camera’s die hij ophing in de grote- en lammerenkooi. Zo kan iedereen via onze website, op 
ieder moment van de dag, live meekijken naar het wel en wee van onze schapen en hun kroost. 
Theehuis Faken en ’t Knooppunt organiseerden in januari een benefietavond “RamThe Base”.  
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De opbrengst van deze avond is voor de kudde. Een gezellige avond in de grote zaal van ’t Knooppunt. 
De onthulling en overhandiging van de bijbehorende cheque zal bij het Kraomschudden plaatsvinden. 

Wij danken een ieder hartelijk voor deze bijdragen !  

 

De eerste lammetjes 
De eerste lammetjes, een tweeling, werd geboren op de heide en inmiddels zijn er al meer dan 200 . 
Een drukte van jewelste in de kooi, herder Jelle heeft het er maar druk mee. Een aantal lammetjes 
drinken aan de “lammerenbar” omdat ze niet bij de moeder kunnen drinken. 
 

  
“de oudste lammetjes”                               “het oormerken”                               “de lammerenbar” 

 

Nieuwe bewoners schaapskooi: 
Al geruime tijd hebben wij gasten in de grote Schaapskooi.  
Twee kerkuilen zitten regelmatig in de nok van de schaapskooi.  
Er is een kast geplaatst en wij hopen dat er een broedseizoen van 
deze twee uilen volgt. Mocht dit gebeuren, dan willen wij een 
camera plaatsen om deze heugelijke gebeurtenis te volgen via onze 
website.   
                                                                                                                                             “kerkuilen in de nok” 

Wensen 2016  
Een gezonde kudde, een prachtige zomer , een goede verdere ontwikkeling van “de poort” en een 
sluitende begroting. Wij blijven er voor strijden en hopen met de hulp van alle donateurs en sponsoren 
het mogelijk te maken. 
 

Activiteiten 2016 
Voor 2016 hebben we weer een aantal activiteiten gepland 
rondom de schaapskooi. Zet de data alvast in uw agenda. U 
bent van harte welkom!!!!!  

   
28 maart 
5 mei 

Kraomschudden van 12.00 tot 16.00  
Bevrijdingsfestival georganiseerd 
door ROAAH 

9 juli 
December 

Schaapscheerdersfeest 
Wintersfeer 
 

Voor meer informatie: kijk op onze website: www.deholtingerschaapskudde.nl NL88RABO0363 3020 77  

 
Ook uw logo kan hier staan. Neem daarvoor contact op met het secretariaat! 

http://www.deholtingerschaapsludde.nl/

