
De Rhedense schaapskudde wenst je een bijzonder gelukkig en gezond 2017 toe! 

Dankjewel voor het steunen van onze kudde! 

 
 
 
 
 
Vrijwilligersprijs 2016 
Op 17 december jl. hebben de gemeenten Rheden en 
Rozendaal de Vrijwilligersprijs 2016 uitgereikt aan 
personen en groepen. De Kudde was door de herders 
voorgedragen en door de jury genomineerd voor de 
categorie Vríjwilligersgroepen/-teams. 
 

 
 
De vrijwilligers van De Kudde hebben niet gewonnen 
maar we zijn wel trots op onze nominatie. 
 
Schaapherder immaterieel erfgoed UNESCO 
De schaapherder met traditionele landschaaprassen 
zoals het Drents Heideschaap, het Groot 
Heideschaap, de Schoonebeeker en het Veluws 
Heideschaap, werd 16 december jl. op de Nationale 
Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in 
Nederland geplaatst. ‘Het Gilde van Traditionele 
Schaapherders heeft in het erfgoedzorgplan laten 
zien op een toekomstgerichte manier bezig te zijn 
met de borging van hun traditie. De herders zien hun 
vak als belangrijke vorm van immaterieel erfgoed. Ze 
zien het ambacht ook meer als een way of life dan als 
beroep.’ Op de lijst staan o.a. ook de Nijmeegse 
Vierdaagse, het worstenbroodje, bloemencorso's, 
carbidschieten en het sinterklaasfeest. 
 
Plaatsing op de lijst is geen kwaliteitskeurmerk, het is 
een erkenning van de inspanningen van de herders 
om hun traditie toekomstbestendig te maken. Het 
Gilde gaat dat doen door het opzetten van een 
opleiding en een kennisoverdrachtsysteem, om de 
vakkennis van de huidige schaapherders door te 
geven. Het gaat bijvoorbeeld om kennis van diverse 
schapenziektes, gedrag van schapen, vegetatiekunde 
en het werken met honden. 
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Erfenis of schenking 
Als particulier of bedrijf is het mogelijk om De Kudde 
financieel extra te steunen door middel van een 
Belastingvriendelijke regeling voor erfenis of 
schenking. Een gift is aftrekbaar van de inkomsten- of 
vennootschapsbelasting en De Kudde betaalt geen 
erfbelasting of schenkbelasting. Dit is mogelijk omdat 
De Kudde een ANBI is – een Algemeen Nut Beogende 
Instelling. 
 
Sinds 2016 is De Kudde zelfs een culturele ANBI. Voor 
donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra 
giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte 
inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift 
aftrekken. Ondernemingen die onder de 
vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het 
bedrag van de gift aftrekken in de aangifte 
vennootschapsbelasting. 
 
Voor meer informatie: stuur een mail aan Mattias 
Rohaan penningmeester@schaapskkudde.nl 
 
Lammetjesdag zondag 26 maart 2017 
Vorig jaar hadden we tijdens Lammetjesdag te 
kampen met zeer wisselend weer. In de ochtend leek 
het erop dat de dag 
in het water zou 
vallen; kou, veel 
wind en slagregens. 
Maar tegen één uur 
klaarde het gelukkig 
op en kwamen de 
bezoekers in groten 
getale naar de kooi. De standhouders deden goede 
zaken en de kudde had een record aan adopties van 
lammetjes. Doordat we nog slimmer met de centjes 
omgingen en de bezoekers ruimhartig hun euro’s 
uitgaven, was Lammetjesdag 2016 een groot succes! 
 

Lammetjesdag 2017 is op zondag 26 maart. 
Van 10 tot 16 uur bij de schaapskooi. 

 
Digitale nieuwsbrieven 
Papieren nieuwsbrieven versturen kost veel tijd. We 
pakken per keer zo’n 500 brieven in omdat nog niet 
iedereen e-mail heeft; in veel gevallen de enige 
manier om je op de hoogte te houden. Maar naast 
tijd kost een nieuwsbrief ook veel geld aan porto en 
papier. Geld dat we graag aan De Kudde besteden. 
Dus ga naar schaapskudde.nl en schrijf je in voor de 
digitale nieuwsbrief. 



De Rhedense schaapskudde wenst je een bijzonder gelukkig en gezond 2017 toe! 

Dankjewel voor het steunen van onze kudde! 

 
Intensieve samenwerking 
Peter Oversteegen is onze vaste 
samenwerkingspartner voor veel activiteiten. Zij 
zitten in de buurt van de Schaapskooi bij het 
Veluwetransferium en het bezoekerscentrum van 
Natuurmonumenten. Een 
perfecte tussenstop na je 
bezoek aan de kudde. 
Oversteegen verhuurt alle 
soorten fietsen en beheert 
het VVV-kantoor. 

 
Donaties en adopties 
De schaapskudde is gezond! Dat gaat over de 
schapen maar ook over onze financiën. En dat willen 
we graag zo houden. Maar omdat de overheid steeds 
minder subsidies geeft, doen wij meer en meer een 
beroep op het grote publiek. Dankzij jouw jaarlijkse 
bijdrage in de vorm van een donatie of de adoptie 
van een lammetje lukt het ons steeds net om rond te 
komen. Maar het is geen vetpot dus stellen we een 
bijdrage enorm op prijs. 
 

Je donatie kun je overmaken op rekeningnummer 

NL68 RABO 03 8480 1323 

t.n.v. De Rhedense Schaapskudde. 

Eerste lammetjes 
Volgens de herders zijn onze eerste lammetjes te 
verwachten rond 4 februari. Hoe ze dat zo 
nauwkeurig weten? Omdat de draagtijd van een ooi 
gemiddeld 145 dagen is. Half september zijn de 
rammen op bezoek geweest bij de ooien; bijna vijf 
maanden later. 
 
 
 

 
 
 

 
Openluchtmuseum 
Het Openluchtmuseum in Arnhem 
en De Kudde hebben een soort 
van uitwisselingsprogramma. Zij 
krijgen een ram van ons om hun 
ooien te dekken en wij krijgen een 
bok – deze keer bokje Rick – voor 
onze geitjes. De laatste keer ging 
het niet helemaal goed met de 
ram. Tijdens het transport van Rheden naar Arnhem 
wist hij ter hoogte van Rozendaal uit de trailer te 
ontsnappen. Na een nachtje van zijn vrijheid te 
hebben genoten werd hij gevangen en moest hij aan 
het werk in het Openluchtmuseum.  
 
Zoönose keurmerk 
In 2016 kreeg De Kudde het Keurmerk Zoönosen. Dat 
betekent dat wij op verantwoorde wijze omgaan met 
zoönose. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO 
omschrijft zoönose als volgt: ‘Een ziekte die van 
gewervelde dieren op een natuurlijke wijze op de 
mens kan worden overgedragen.’ Zeker in de 
lammertijd en tijdens Lammetjesdag is het van 
belang dat we eventuele risico’s voor onze bezoekers 
beperken. Het Keurmerk Zoönosen ziet er jaarlijks op 
toe dat wij voldoende maatregelen nemen voor een 
zorgeloos bezoek aan De Kudde. Om je geadopteerde 
lammetje naar hartenlust te komen knuffelen.  
 
VEM voer 
Onze schapen eten op de hei. Ze grazen gras, eten 
jonge twijgjes en knopjes van planten en struiken. 
Kortom: aan gevarieerd voedsel geen gebrek. 
Behalve in de winter en in de lammerperiode. Dan 
worden ze bijgevoerd met ruwvoer. Bijvoorbeeld met 
grashooi, kuilgras en luzernehooi. Als krachtvoer 
gebruiken we biks/bix. Dat ken je waarschijnlijk van 
de konijnenkorrels. Schapen en lammetjes hebben 
veel energie nodig. Het voer dat we hebben gekocht 
voldoet daar aan. De herders weten precies aan 
hoeveel VEM (voeder eenheid melkvee, oftewel het 
energiegehalte) De Kudde behoefte heeft. Dankzij 
donaties en adopties komt onze schapen de winter 
goed door. 
 
Website 3.0 
Op 1 januari is de nieuwe website van De Kudde een 
feit. Ron de Kruijff – bestuurslid en automatiseerder -
heeft zich de achterliggende maanden ingespannen 
om een eigentijdse gemakkelijk te onderhouden 
website te maken. Het laatste nieuws, de agenda, 
onze Facebook-activiteiten, alles direct te zien op de 
homepage. Snel aanmelden op de Nieuwsbrief om op 
de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen bij 
De Kudde; we zijn klaar voor de toekomst. 


