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Nieuwsbrief

Terugblik
Na de goed bezochte koffiekletszondagen afgelopen zomer zijn er geen bijzondere activiteiten meer
rondom de schaapskooi geweest. Het seizoen liep ten
einde en mede daardoor werd het bezoek van vooral
toeristen minder. De vaste bezoekers van “De Borkeld” komen nog wel regelmatig langs de schaapskooi om af en toe een praatje met de herder te maken.
Tijdens de herfstvakantie werden er nog wel in samenwerking met Staatbosbeheer twee wandelingen
“kleurende bladeren, geurende aarde en blatende
schapen” over “De Borkeld” uitgezet en onder begeleiding van de boswachter gelopen.
Nu zijn we in de winter beland en inmiddels is de eerste sneeuw gevallen. “De Borkeld” ziet er dan vredig
en sprookjesachtig uit en is met deze winterse entourage ook zeker een aanrader voor een bezoek aan dit
natuurgebied.
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De herder
Herder Derk Jan van Tolie heeft
per 1 januari 2013 een vast dienstverband bij de SWB gekregen. Hij
is nu definitief gedetacheerd bij
de stichting en is met deze aanstelling bijzonder gelukkig. De
stichting heeft Derk Jan echter
niet geheel gratis en moet hier
maandelijks nog een ruim bedrag
aan meebetalen. Dankzij onze
donateurs en sponsoren hopen
wij dit ondanks de economisch
mindere tijden vol te houden.
Ook heeft de SWB tijdelijk een
schaftwagen voor Derk Jan gesponsord. Hij heeft nu een eigen
ruimte om z’n boterham te eten.
Het is de bedoeling dat de wagen
in het landschap ingepast gaat
worden. Te zijner tijd wil Staatsbosbeheer een landschappelijk
aangepast onderkomen naast de
schaapskooi voor Derk Jan en zijn
honden plaatsen.

De herdershonden
De honden zijn op dit moment minder actief en
staan te popelen om het voorjaar weer met de
kudde de heide op te trekken. De jongste aanwinst, herdershond Julia, leert volgens Derk Jan
steeds meer de kneepjes van het vak en zal langzamerhand een begin maken in het begeleiden
van de kudde.

Dierenarts
Dierenarts Frans van der Nobelen van dierenkliniek
“De Vijf Heuvels” in Markelo is, zoals ook al eerder
gemeld, nog steeds erg begaan met onze schapen en
waakt over de gezondheid van de hele kudde.
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De kudde
Op 10 februari werd de missie van deze “huurlingen” beëindigd en zijn de “heren” weer teruggebracht richting Drenthe. Inmiddels zijn alle schapen geënt tegen de beruchte Q- koorts. Ondanks
de winterse kou blijven de schapen constant buiten maar dankzij hun dikke vacht zijn ze goed tegen de vrieskou beschermd. Tot nu toe hebben
ze de winter goed doorstaan.

Helaas hebben enkele jonge rammen de kudde
moeten verlaten. Hun plaats is vanaf november tijdelijk ingenomen door twee volwassen
“huurling” rammen afkomstig van het stamboek
Drents Heideschaap. Deze rammen zijn afgelopen maanden aan “het werk” geweest om de
kudde van nieuw bloed te voor zien.

Bijzonder schaap
Derk Jan maakt altijd wel iets bijzonders mee
rondom de kudde. Deze keer gaat het om Truus,
één van de ooien die onlangs zijn aangekocht
door de stichting. Truus is verkikkerd op Derk
Jan. Als zij Derk Jan ’s-ochtends hoort aankomen, springt zij als enige over de afrastering om
hem uitbundig te begroeten. Na deze begroeting
wordt zij onder begeleiding van Derk Jan weer
terug gebracht naar haar soortgenoten. Haar dag
is dan weer goed.
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De pony’s
middels als kool. Helaas kan de stichting geen
drie pony’s aanhouden en voor Lucky Boy zal
dan ook een nieuwe eigenaar worden gezocht.
Misschien heeft één van onze donateurs of sponsoren interesse?

Met de pony’s gaat het goed. Sabrina geniet nog
steeds volop van haar pensioen. Dream Lady
verricht nu naar tevredenheid van Derk Jan haar
werkzaamheden voor de kudde. Het hengstje
Lucky Boy, afgelopen najaar geboren, groeit in-

Staatsbosbeheer
Het bestuur van de stichting heeft onlangs een bezoek aan het kantoor van
Staatsbosbeheer gebracht om de afgelopen periode te evalueren en tevens
een gedachtewisseling op gang te
brengen over ideeën die gezamenlijk
gerealiseerd kunnen worden. Er is onder andere gesproken over het plaatsen
van een informatiebord bij de schaapskooi. Hierop kan de herder aangeven
in welk gedeelte van “De Borkeld” hij
met zijn kudde is te vinden. Verder is
er gesproken over het begrazingsplan
in het natuurgebied.

Financiën
De verschillende subsidieaanvragen
lopen nog steeds. Helaas verloopt de
besluitvorming over de landelijke subsidies zeer traag. We verwachten pas in
……. 2014(!) dat de overheid de subsidie zal toekennen. De stichting heeft
inmiddels gesproken met de gemeente
Hof van Twente.
Het College noemt ons project lovenswaardig en
twijfelt niet aan de levensvatbaarheid hiervan.
Ook de toeristische waarde van onze kudde en
het feit dat er diverse maatschappelijke doelstellingen mee worden gerealiseerd, is voor het
College reden om een
overbruggingsbijdrage van € 5.000,-- toe
te kennen. De stichting is verheugd dat
het College met deze
bijdrage de kudde
welwillend tegemoet
is gekomen.

De penningmeester heeft de planning begin april
te beginnen met het incasseren van de automatische betalingstoezeggingen voor 2013. De
toegezegde afschrijvingen 2012 kwamen laat op
gang vanwege aanloopperikelen.
De kascontrole van de stichting heeft inmiddels
plaatsgevonden. De penningmeester is per 15 februari decharge verleend.
De stichting is, ondanks de recessie, verheugd
dat er nog steeds belangstellenden zijn die zich
als donateur en sponsor aanmelden. Hieruit blijkt
dat de schaapskudde door velen gedragen wordt
en daarmee het belang inzien om een waardevol
cultuur element te behouden. Het bestuur voelt
zich hierdoor gesterkt.
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Activiteiten
De stichting heeft voor 2013 onder voorbehoud enkele data vastgesteld voor activiteiten rondom de
kudde. Dit jaar opnieuw in samenwerking met Staatsbosbeheer en het I.V.N.
De stichting wil met haar activiteiten zo dicht mogelijk bij de natuur blijven en geen ‘kermisachtige’
toestanden ontwikkelen.
De volgende data kunt u alvast, onder voorbehoud, noteren:
20 mei 				Koffieklets
25 mei 				Schaapsscheren
1 juni 					Lammetjesdag
23 juni 				Koffieklets
10 juli 				Kleuterdag
21 juli 				Koffieklets
18 augustus 				Koffieklets
22 september 			
Koffieklets
5 oktober 				
Sponsor/Donateurs dag
Inmiddels is de eerste aanmelding binnen van kleuterschool “Alexander” uit Rijssen voor een bezoek
aan onze herder met zijn schapen. Als stichting zijn we blij met dit initiatief en we hopen dat andere
scholen dit voorbeeld volgen. Tevens heeft Derk Jan met zijn hond Djamie een bezoek gebracht aan
woonzorg centrum “Het Elisabeth” in Delden. Hij heeft de bewoners op een geanimeerde manier
verteld over zijn herdersleven en alles wat daarbij zoal komt kijken. Na het vertonen van een korte dia
voorstelling hebben de bewoners nog vele vragen aan Derk Jan gesteld die hij spontaan en deskundig
heeft beantwoord.
Vrijwilligers
De stichting heeft onlangs via de media een oproep geplaatst voor vrijwilligers rondom de schaapskooi en de kudde en voor uitbreiding van het bestuur. Er kwamen vele reacties binnen. De belangstellenden kwamen onder andere uit Goor, Hengelo, Holten, Markelo en Rijssen. Alle belangstellende
worden op korte termijn uitgenodigd voor een toelichting.
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