
 
 
 
 
Nieuwsbrief voorjaar 2015 

 

 
Geachte Vriend(in) van de kudde, 
 
Het is weer lente en de lammetjes dartelen weer vrolijk in de wei.  

Op dit moment grazen ze samen met hun moeders bij de schaapskooi. 

De andere schapen zijn bezig met het begrazen van de uitgerasterde heide  

van de Putberg. Begin mei graast deze kudde op de heide en de corridors. 

Het voorjaar is momenteel koud en nat begonnen, daardoor komt de vegetatie  

traag op gang waardoor we starten met meerdere kleinere groepjes verdeeld  

over de hele heide. 

 

 
 
 
Lammetjesdag 10 mei 
 
In de afgelopen maanden zijn er heel veel lammetjes geboren! Dus tijd voor 

kraamvisite. Kom gezellig knuffelen en genieten van al dit lentegeluk! 

We organiseren weer een lammetjesdag op zondag 10 mei aanstaande, maar de 

opzet zal dit jaar anders zijn dan eerdere keren. (zie kopje streekmarkt) 



Streekmarkt en openingsactiviteit ‘ons Kloosterlandschap’ 
 
Op zondag 10 mei aanstaande zal door Staatsbosbeheer een streekmarkt worden 

georganiseerd van 11.00 – 16.00 uur op de Petrus van Eijnattenlaan, tegenover de 

Achelse Kluis. Deze markt wordt georganiseerd ter opening van het heringerichte 

kloosterlandschap en de nieuwe natuurpoort. Onze schaapskudde is dan ook 

aanwezig en voor de kinderen is er de mogelijkheid om de lammetjes te knuffelen. 

Leuk om een kijkje te gaan nemen. 

Het natuurgebied Leenderbos-Groote Heide staat centraal. In een unieke samen-

werking is het kloosterlandschap van de Achelse Kluis opgeknapt, zijn moderne 

technieken toegevoegd (Ons Bos App) en is tegelijkertijd een natuurpoort gerea-

liseerd; een centrale entree en hét startpunt voor prachtige fiets- of wandelroutes in 

het natuurgebied.  

 
 
Halfvastenmarkt in Leende (Lind Mèrt) 
 
Op maandag 16 maart dit jaar  was onze stichting 

aanwezig met een marktkraam op de Lind Mèrt. 

Veel belangstelling voor de stichting, de schapen 

en hun producten.  

 

 
 
 
 



 
Onze schapen op de Hasselsvennen 

 

foto: Marijn Heuts 

 

 

Van onze penningmeester 

Van diverse vrienden mochten wij reeds de bijdrage voor 2015 ontvangen. Een aan-

tal van u heeft nog niet kunnen reageren. Gaarne verzoeken wij u de bijdrage over te 

maken. Voor minimaal 15 euro per jaar bent en blijft u vriend van de kudde. U kunt 

uw bijdrage overmaken op ons rekeningnummer NL78RABO0120329964 

Vermeld u dan ook even “Vriend 2015”. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 

Dankzij uw steun behouden we onze heide en het kempisch heideschaap. 

 

 

Agenda 

10 mei Lammetjesdag / Streekmarkt, tegenover de Achelse Kluis                                                       

11.00 – 16.00 uur 

24 juli t/m 2 aug. Bloem en Tuin beurs Nuenen, aanwezig met een stand                                 

 elke dag van 10.00 – 18.00 uur 


