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Jaarverslag 2018-2020
Na ondertekening van de statuten bij de Schaapskooi Twilhaar is de stichting gestart met het bestuur
bestaande uit;
Egbert Torenbeek (voorzitter); Theo ten Hove (secretaris); Benno de Jong (Penningmeester)
De stichting heeft samen met herder Andre Kuhn een eerste evenement schapenscheren aan de
bezoekers te laten zien en wel op Zondag 3 Juni 2018. Op dit evenement kwamen ongeveer 500
bezoekers op af. Ook hebben we een kleine markt gehouden waar de gasten nog even konden
rondhangen en wat leuks konden kopen . Voor de kinderen en hun ouders hadden we warme
chocolademelk, koffie, koek en warme soep. Al met al is het bestuur bestuur tevreden met de
opkomst. Ook hebben we die dag onze eerste donateurs kunnen werven.
Het bestuur heeft gedurende het jaar 2018 5 bijeenkomsten gehad. Vooral om te brainstormen hoe
nu verder.
Na de vakantie zijn we bezig geweest te onderzoeken wat naar de toekomst in het gebied Twilhaar
gerealiseerd kan worden en op welke wijze we het gebied verder kunnen ontplooien. Een van de
belangrijkste doelstellingen is om de prachtige omgeving weer te laten opbloeien en zijn culturele
historische waarde terug te geven. Hoe dit door het bestuur verder moet worden opgepakt hebben 2
studenten van de Hogeschool Arnhem –Nijmegen als afstudeeropdracht een transitieplan
uitgebracht en gepresenteerd aan het bestuur. Dit plan is op te vragen bij het bestuur.

2019
Lammetjesdag
Zondag 3 Februari was ons eerste lammetjesdag gepland. We hielden rekening met slecht weer.
Maar de weergoden waren met ons het was diedag een heldere voorjaarsdag en dat in Februari
temperatuur zo rond de 18 graden en veel zonneschijn. Dit keer hadden we het lammetjesdag groter
opgezet. Met een smienkster erbij en diverse oude ambachten waren te zien en biologische
streekproducten waren te koop. De inwendige mens is hier ook weer niet vergeten. Vooral bij de
plaatselijk en regio dagbladen mensen opgeroepenom toch te komen kijken. En dat hebben we
geweten, de schattingen waren dat er meer dan 1000 personen op dit evenement zijn af gekomen.
Het was een zeer geslaagde middag de bezoekers waren zeer enthousiast en ook nu zijn er weer een
aantal donatteurs geworven.

Vrijwilligers groep*
In het voorjaar kreeg onze vrijwilligersgroep steeds meer gestalte en konden we samen diverse
verbeteracties uitvoren. Ten eerste hebben ze de oude ruif afgebroken deze zal vervangen worden
door een lager model. Het stalen hek moet vervangen worden, en de hooiberg moet dusdanig
opgeknapt en ingericht worden dat meerdere activiteiten daarin kunnen plaats vinden b.v.
onderkomen voor de herder en zijn honden. Een andere grote wens van de stichting is om een eigen
onderkomen te hebben waar vergaderd en gepauzeerd kan worden voor onze vrijwilligers indien de
weersomstandigheden ineens verslechterd. Daarom zal de komende jaren waterleiding aangelegd
moeten worden. Ookmoet er een toilet voorziening aangebracht worden.

Schaapscheerdersdag
Zondag 2 Juni organiseerde de Stichting samen met Andre Kuhn een schaapscheerdersfeest
rondom de schaapskooi Twilhaar, nabij de Paltheweg in Nijverdal. Hier konden jong en oud zien hoe
de schapen werden geschoren voordat ze in het voorjaar de heide op gaan om te grazen. Bij het
schaapscheerdersfeest hadden we ook een kleine markt met streekproducten. Ook zijn er leuke
activiteiten voor kinderen, broodjes bakken, schminken-of glitter tattoo tegen een kleine
vergoeding, gekleurde sjoelbakken. Voor het eerst was een demonstratie carving met de
kettingzaag gegeven. Ook voor de inwendige mens werd gezorgd middels een foodtruck van
“Hoevers” zoals snacks, ijs, en suikerspin. Het was deze dag zeer warm met wel temperaturen boven
de 30 graden. De belangstelling viel dan ook wel een beetje tegen in totaal waren er niet meer dan
300 mensen op dit evenement afgekomen.
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2020
De bedoeling was om samen met Andre Kuhn de herder een groots lammetjesdag te organiseren.
Maar toen kwam Covid-19 roet in het eten gooien. We waren met onze vrijwilligers al heel ver met
de voorbereidingen maar moesten alles annuleren.
Onze vrijwilligers en het bestuur hebben een persoonlijk vrijwilligerscontract ondertekent met SBB.
Dank zij een forse financiële bijdrage van Support forNature konden we vele klussen uitvoeren zoals
het vervangen van de stalen hekken door houten inlandse eiken hekken met dank aan vrijwilliger
Beverdam van Staatsbodbeheer die in de werkplaats veel timmerwerzaamheden aan de hekken
heeft uitgevoerd.
Ook zijn de vrijwilligers bezig geweest met schillen van stammetjes die aan de voorzijde liggend met
de kopse kant naar voren gemonteerd zijn. Vele opruim werkzaamheden zijn uitgevoerd. Vanaf de
zomer hebben ze de omheining ter bescherming van de fruitbomen vernieuwd. Hier waren ze volop
mee bezig totdat de groep de opdracht kreeg om de werkzaaheden te staken ivm Corona.

*De vrijwilligersgroep bestaat uit de volgende personen.
Jaap Wiersum
Henk de Bree
Fred Wiersema
Jan Stolwijk
Deze groep klust doorgaans op Vrijdagmorgen.

