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HOLTINGER SCHAAPSKUDDE

Nu al een jaar om nooit te vergeten………………….
Eind december 2019 goed uit de startblokken. De Stichting Holtinger Schaapskudde heeft veel plannen en afspraken voor het
hele jaar 2020. Naast de drukke begrazingsplannen waren er
reeds vele activiteiten en evenementen gepland.
Het Coronavirus waart ineens rond op onze mooie aarde en ook
ons mooie Drenthe, met zijn unieke Holtingerveld, moet eraan
geloven. Wij kregen te maken met een intelligente lockdown en
er kwam een rem op tal van activiteiten en evenementen. Tot 1
september mogen er geen evenementen worden georganiseerd
en zoals het er nu naar uitziet ook daarna rust op de plaats. Wij
zullen ermee moeten leven en een 1,5 meter afstand van elkaar
houden.
Dit betekent dat het stil is rondom de kooi qua activiteiten. Normaal organiseren wij in de zomerperiode 2 à 3 keer per week een
activiteit of bezoek.

De kudde liep in januari nog op de hei voor de winterbegrazing.
De lammerentijd stond op de rol, half februari mochten wij het
eerste lam verwelkomen en eind maart waren er ongeveer 290
lammeren geboren. De kapschuur werd ingericht voor de tweelingen en zorgde voor veel bekijks. Mooie ﬁlmpjes op facebook,
omarmd door Marketing Drenthe (www.marketingdrenthe.nl),
lieten velen op afstand genieten van het prachtige Drentse
schouwspel.
Op 20 april was de kudde klaar om op ontdekkingstocht naar de
heide te gaan.
De schaapskudde kent echter geen rust en is gelukkig in staat om
onder de vakkundige leiding van zijn herders een belangrijke
taak te vervullen. Reguliere begrazing en drukbegrazing is voor
dit jaar in een stevig jasje gestoken.

Januari begon met een gezellige drukte in de lammerenkooi. Vele
families en groepen schoolkinderen bezochten de kooi en genoten van onze 37, reeds fors gegroeide, kerstlammeren. Een groep
bewoners van Woonzorg De Berkenhof uit Havelte genoot enorm
en kon moeilijk afscheid nemen van het jonge, dartele gezelschap. Mooie verhalen over vroeger werden samen gedeeld.
Een 7-tal ondernemers sloten zich enthousiast aan bij de Kudde
van Ondernemers.

In het Holtingerveld is door de terreineigenaren veel gekapt en
boomopstand gedund deze winter, achterstallig onderhoud
vergt soms grote inspanningen. Ruimte voor nieuwe heide geeft
de kudde extra werkzaamheden en meer omzet. De uitdaging om
alle werkzaamheden goed te laten verlopen gaan wij graag aan
maar vraagt veel organisatie en daadkracht.
U zult dit jaar wat meer rasters in het Holtingerveld tegen komen.
Een deel van de kudde zal korte tijd hier vertoeven om de
begroeiing kort houden, zodat de ondergrond weer geschikt
wordt voor heide-ontwikkeling. Daarnaast zullen de herders met
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de rest van de kudde in de zomer ongeveer 130 dagen de reguliere begrazing verzorgen.
Het Stichtingsbestuur heeft nog vele plannen en één daarvan is
nog steeds onze ontvangstruimte “de Ondernemerskooi”. In de
ogen van het bestuur en velen met hun, een must. De plannen
zijn rond, wij worden echter nog tegengehouden door een stikstofprobleem, maar zijn op de goede weg dit op te lossen. Wij
durven het haast niet te zeggen: wordt vervolgd!!

HOLTINGER SCHAAPSKUDDE
Alle andere donateurs verzoeken wij vriendelijk de jaarlijkse
donatie graag voor 1 juni over te maken via de bank. Ons IBANrekeningnr.: NL51 RABO 0363305750 t.n.v Stichting Vrienden van
de Holtinger Schaapskudde onder vermelding: donatie 2020.
Wij danken u hartelijk voor Uw steun aan de schaapskudde. Zonder uw donatie kan de kudde niet bestaan.

Wij zijn er klaar voor en hopen u allen op gepaste afstand van
elkaar te ontmoeten op De Toegangspoort of in het Holtingerveld.

Nu alle activiteiten en evenementen niet doorgaan wordt de
bodem van onze “schatkist” minder bedekt en vragen wij eenieder ons te blijven steunen. De goede afspraken met onze terreineigenaren en het extra drukbegrazingsprogramma geeft ons
enige lucht, maar uw steun blijft nodig.
Help onze schaapskudde de zomer door!

Velen ontvangen onze informatie via de mail. Echter van een
aantal van u hebben wij geen mailadres en ontvangt u de informatie per post. Mocht u inmiddels over een e-mailadres
beschikken, wilt u dit dan doorgeven aan ons secretariaat:
secretariaat@deholtingerschaapskudde.nl
Dat bespaart ons weer postzegels en andere kosten.
Kijk voor meer informatie op onze website:
www.deholtingerschaapskudde.nl
NL88RABO0363 3020 77

Zoals gebruikelijk sturen wij alle donateurs elk jaar in april een
berichtje over hun donatie. Voor diegene die een automatische
incasso hebben afgegeven zal het jaarlijkse donatiebedrag van
uw rekening worden afgeschreven. U kunt deze betaling herkennen aan het incassant ID nummer van onze stichting
NL19ZZZ410206270000 met als uw machtigingskenmerk uw lidnummer.
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