
 

 

Nieuwsbrief voorjaar 2013 
 
 

Geachte Vriend van de kudde, 
Het voorjaar is ondertussen goed op gang gekomen. De eerste mooie dagen hebben 
we al weer gehad. In het algemeen was het een koud en soms ook nat voorjaar. Niet 
erg voor de heide maar weinig te “vreten” voor de schapen.  
  
De ram heeft zijn werk het afgelopen najaar goed gedaan. Er zijn 452 lammetjes 
geboren. Eerder hadden we het idee om weer een lammetjes dag te organiseren. 
Door het slechte weer was de schaapskooi op de Gastelse heide niet bereikbaar. De 

schapen zijn daarom naar een 
‘drogere’ omgeving 
overgebracht. Dit jaar dus geen 
lammetjes bij de schaapskooi.   
 
 
 
 
 
 
 
Een gezellige drukte op de 
Lammetjes kijkdag bij de 
schaapskooi op de Gastelse 
heide. 

 
 
Een van de adviseurs van de schaapskudde, Arjan van der Zee, is een nieuwe 
uitdaging binnen Staatsbosbeheer aangegaan. We bedanken hem voor zijn inzet en 
wensen hem veel succes in zijn nieuwe positie. 
 
U heeft waarschijnlijk wel vernomen dat er op de Grootte Heide een ferme brand 
heeft gewoed. Er  is een extra kudde ingezet om deze brandvlakte te begrazen. Vijf 
kilometer raster is geplaatst om de schapen binnen te houden.  
 
Begrazingsresultaten 2012. 
Ieder jaar maakt Juul Mol van Staatsbosbeheer het begrazingsverslag. Daarin de 
bereikte resultaten van onze kudde kempische heideschapen. Om u een idee te 



geven wat de heideschapen gepresteerd hebben: de 350 schapen in de kudde 
hebben samen 536250 graasuren gemaakt. Dat grazen vond plaats met de herder 
maar ook ingerasterd. Staatsbosbeheer is erg tevreden over de behaalde resultaten. 
 
 
 
Interesse in wollen producten? 
Schapenhouderij Rob Adriaans beheert de schaapskudde op de Groote Heide. Hij 
verkoopt wollen producten van o.a. zijn eigen schapen. Hoewel de zomer in aantocht 
is zijn er toch producten te koop: knuffels, slofjes en schapenhuiden. Als u bij uw 
bestelling de actiecode: ‘mail’ vermeldt krijgt u 10% korting. U vindt het assortiment 
op www.schapenhouderij-shop.nl 
 

Afgelopen ‘half vasten’, 11 maart, stonden we als bestuur weer met een kraam op 
‘Lint Mert’. Het weer was dit jaar niet opperbest. Toch hebben we weer de nodige 
vrienden gemaakt voor de kudde. Ook hebben we de wollen producten aangeboden 
van Schapenhouderij Rob Adriaans.  
 
Op 9 juni a.s. organiseert Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind een 
Plattelandsmarkt. De Stichting Schaapskudde ‘Groote Heide’ en Schapenhouderij 
Rob Adriaans zullen ook op de markt met een kraam aanwezig zijn. 
 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
Onze kraam op Halfvasten markt 
met onze penningmeester Paméla 
Freriks 
 

 
Van onze penningmeester 
 
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 op 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: 
9 Juni:  Plattelandsmarkt Leenderstrijp  

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