
 

 

Nieuwsbrief najaar 2012 
 
 

Geachte Vriend van de kudde, 
 
De kudde heeft afgelopen zomer en najaar weer volop van de heide kunnen 
genieten. Het groeizame weer in de zomer en het mooie najaar zorgde voor 
voldoende voer. Zowel op de heide als op de ecologische verbindingszone in het 
Leenderbos hebben zij, onder leiding van de schaapherder, de boompjes en het gras 
weg gevreten. Zo blijft de heide mooi open. Op 12 november zijn de schapen van de 
heide gehaald. Ze begrazen nu verschillende percelen van agrariërs.. 
  
De ram heeft ondertussen weer bij de kudde gestaan. Rond  half februari verwachten 
we ongeveer 500 lammetjes. Evenals vorig jaar houden we in het voorjaar van 2013 
weer een lammetjes kijkdag. U kunt de jonge aanwas van de kudde bewonderen op 
zondag ……   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een gezellige drukte op de 
Lammetjes kijkdag bij de 
schaapskooi in de Gastelse 
heide. 
 

 
Een van de adviseurs van de schaapskudde was Arjan van der Zee.  Arjan gaat een 
nieuwe uitdaging aan binnen Staatsbosbeheer. We bedanken hem voor zijn inzet en 
wensen hem veel succes in zijn nieuwe positie. 
 



Tijdens de jaarlijkse halfvasten markt aan de kerk van Leende stonden we met een 
kraam met ‘schapen’ gerelateerde artikelen. Ook komend jaar zijn we weer van de 
partij op de halfvasten markt.  
 
Onze herder: Schapenhouderij Rob Adriaans, verkoopt wollen producten van o.a. 
zijn eigen schapen voor de koude wintermaanden. U vindt ze in de webshop, nu met 
korting: wollen dekbedden, kussens, onderdekens, sloffen, knuffels en 
schapenhuiden. Geef bij de bestelling actiecode: ‘mail’ op en u krijgt 10% korting. U 
vindt het assortiment op www.schapenhouderij-shop.nl 
 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Onze kraam op Halfvasten markt 
met onze penningmeester Paméla 
Freriks 

 
 
 
Van onze penningmeester 
 
De financiële situatie van de kudde is op dit moment nog redelijk te noemen. Voor dit 
jaar hebben we voldoende middelen om de kudde op de heide te laten grazen. 
Maar er wordt fors bezuinigd op de subsidie die we van de Provincie Noord-Brabant 
krijgen. De toekomst zal uit moeten wijzen of er voldoende middelen beschikbaar 
blijven om de kudde op de heide te houden. Daarom hebben we uw steun zeker nu 
hard nodig. 
 
U zou onze penningmeester enorm helpen door uw bijdrage voor 2013 à € 15,-, als  
vriend van de schaapskudde, over te maken op bankrekening 1203 29 964.  
Treedt u ook als ambassadeur van onze schaapskudde?  
 
We zouden het natuurlijk betreuren als u afziet van uw bijdrage aan de kudde. Mocht 
dat onverhoopt toch het geval zijn, dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven op 
e-mail adres: info@schaapskuddegrooteheide.nl. 
 
Agenda / ontmoetingen met de schaapskudde: 
Maandag 11 Maart; Jaarmarkt Leende (Lint mert) 
Zondag  25 Maart; Lammetjes kijken  
Maart 2013; Nieuwsbrief voorjaar 2013  

http://www.schapenhouderij-shop.nl/
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