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VRIENDEN  
 
’s Ochtends vroeg hoor ik het geluid van de 
kudde terwijl ik nog in bed lig. Het is net licht, 
de zon moet het nog winnen van de mist. Nog 
voor mijn ontbijt stap ik naar buiten en loop 
door het smalle paadje naar het Reijntjesveld, 
op het geluid af. Daar staat de kudde, voor de 
nacht ingerasterd, wachtend op de herder. Wat 
een plaatje, zo met het nog gefilterde 
tegenlicht! 
 
Een rijk bezit, zo’n kudde! En een beleving om 
te zien. Zelden loopt er iemand zomaar voorbij. 
Bijna iedereen blijft even staan om dit tafereel 
in zich op te nemen.  Zeker op een zomerdag 
zijn zo dagelijks ruim honderd toeschouwers 
die van dit uitzicht genieten.. 
Op een duurzame wijze worden zo de percelen 
van met name Staatsbosbeheer beheerd.  
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Als bestuur zie je niet alleen deze mooie 
plaatjes, je hebt ook een inkijkje in wat er 
achter de schermen gebeurd.  
En dat is nogal wat. Bijvoorbeeld: 

 Onze herder, Neils Tiktak verzet bergen 
werk, en dat kost veel tijd. Zonder overwerk 
redt hij het echter niet om alles voor elkaar 
te krijgen. 

 Vrijwilligers verzetten daarnaast ook nog 
eens een berg werk. Ze zijn onmisbaar! 
Sowieso voor de dagelijkse gang van zaken, 
maar helemaal tijdens de hoogtijdagen van 
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de kudde; de lammetjesdagen en het 
wolfeest.  

 Mede door de hete zomer was het te 
begrazen gebied te klein om de schapen 
goed te voeden. Gelukkig kon de herder met 
de schapen naar gebieden van 
Staatsbosbeheer rond Zwiggelte en 
Hooghalen.  

 De wolf is terug in Nederland. Wat voor 
wildbeheer misschien mooi is, voor de 
kudde is het een extra bron van zorg. Wil je 
de schapen ’s nachts ingerasterd in een 
gebied laten verblijven, moet het raster wel 
‘wolvenproof’  zijn. 

 Hoe zuinig we ook zijn, het lukt niet om 
binnen de begroting te blijven. Ook in 2018 
gaat er meer geld uit, dan er binnenkomt.  
Alleen al de wolvenrasters drukken ons 
duizenden euro’s extra in de min. 

 Er is met Staatsbosbeheer overleg om het 
begrazingsgebied uit te breiden, maar daar 
moet dan natuurlijk wel een redelijke 
vergoeding tegenover staan.  
 

Al bij al genoeg zaken die veel aandacht vragen, 
van de herder, van de vrijwilligers en van het 
bestuur.   
 
De schaapskudde heeft gelukkig ook u als 
vriend. Er zijn vrienden, zoals u wellicht, die ons 
elk jaar weer financieel steunen en er zijn 
vrienden, die vaak in de buurt wonen, die 
regelmatig klaar staan om te helpen bij de kooi. 
Bijvoorbeeld met de lammetjestijd.  Van de 
vroege avond, tot vaak in de kleine uurtjes 
‘waken’ zij over de hoogdrachtige ooien.  
 
Kom eens langs, meestal staat de koffie klaar, 
zeker voor vrienden! (meestal tussen 9:00 en 
9:30 uur of om 13:00 uur) 

 
Eddy Wijnsma, voorzitter  

Charles Manders, penningmeester 
Lambert Dolfing, bestuurslid 

Neils Tiktak, herder 

 
 
 

Culturele ANBI 
 
De Stichting Vrienden van de  
Westerborker Schaapskudde heeft een  
ANBI-nummer. Dat betekent dat u uw giften 
kunt aanmelden als aftrekpost bij uw 
belastingaangifte.  
 
Sinds dit jaar zijn we ook een culturele ANBI.  
Dat betekent dat u uw giften zelfs voor 125% 
mag aftrekken bij uw aangifte. En als u uw gift 
voor tenminste de komende vijf jaar vastlegt, 
geldt er ook geen drempel. 
(Bij eenmalige giften is de drempel 1% van uw 
inkomen en met een minimum van € 60,-) 
 
Is dus vastgelegd dat u uw bijdrage periodiek 
overmaakt is het bedrag dus volledig aftrekbaar 
voor 125%! 
Stel de top van uw inkomen valt in de hoogste 
belastingschaal, en u betaalt jaarlijks € 250,- 
dan heeft u een aftrekpost van € 312,50. Uw 
belastingvoordeel is dan € 162,-  
 
Met uw gift van € 250,- wordt u in dat geval dus 
€ 88,- ‘armer’ en de Schaapskudde € 250,- 
rijker!  
 
Ook als u in de op een na hoogste 
belastingschaal valt, krijgt u via de 
belastingaangifte van elke gedoneerde euro de 
helft terug (mits u het dus heeft vastgelegd als 
periodieke bijdrage) 
 
U kunt zich aanmelden als vaste donateur via 
onze e-mail : 
info@schaapskuddeorvelte.nl 
 
Bent u al vriend en wilt u uw  bijdrage voor de 
komende minimaal 5 jaren vastleggen i.v.m. het 
bovenstaande belastingvoordeel, meldt dat dan 
ook aan via de mail! 
 
(doet u dit nog voor 31 december 2018 en is het 
geld ook werkelijk al overgemaakt, dan maakt u 
hier al bij uw komende aangifte over 2018 
gebruik van!) 

 

 

mailto:info@schaapskuddeorvelte.nl
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Wetenswaardigheden 2018 
 
 

 
 
Hulpherder Erik (boven) en zijn drie honden 
Jisoo, Chu’a en Craig (onder) 
 
 

 
 
 
Er zijn dit jaar 232 lammetjes geboren, 129 
ooilammeren en 103 ramlammeren.  
Daarnaast waren er 13 lammetjes dood bij de 
geboorte en zijn daarom niet meegeteld. 
 
 

Aantal schapen per geboorte jaar op                    

1 november2018: 

2006  - 1 ooi 
2008  - 1 ooi 
2009  - 6 ooien 
2010  - 9 ooien 
2011  - 15 ooien en 3 rammen 
2012  - 28 ooien en 1 ram 
2013  - 32 ooien en 1 ram 
2014  - 37 ooien en 4 rammen 
2015  - 29 ooien en 3 rammen 
2016  - 34 ooien en 7 rammen 
2017  - 62 ooien en 11 rammen 
2018 – 62 ooien, 11 rammen,  
             120 ooilammeren en 

          60 ramlammeren 
 
De kuddegrootte 1 november 2018: 464 dieren 
 

 
 
 
De kudde heeft naast Neils Tiktak ook   
drie vrijwillige hulpherders: 
Erik, Geesje en Boukje 
 
Het in stand houden van de kudde wordt mede 
mogelijk gemaakt door financiële steun van de 
provincie Drenthe en de gemeente 
Midden/Drenthe 
 
 
______________________________________ 
U kunt als vriend uw bijdrage voor 2018 
overmaken naar Stichting Vrienden van de  
Westerborker Schaapskudde  
IBAN: NL 78 RABO 0369403169 
Vermeld daarbij:  vriend2018, gevolgd door  
uw postcode en huisnummer.   Vast bedankt!!            
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Met de groeten van één  
      van uw vriendinnen! 

 


