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2021

Het jaar 2021 bestaat nog uit zware maatregelen in verband met COVIS-19  waardoor de Stichting 
geen lammetjesdag  hebben kunnen organiseren. Wat we wel hebben gedaan is  dat we samen met 
de vrijwilligers en met professionele ondersteuning van Mans Konijnenbelt de Fruitbomen hebben 
kunnen snoeien in het voorjaar. Daarna zijn er houten beschermhekken rondom de bomen 
geplaatst.Tevens zijn onze vrijwilligers bezig geweest om rondom de weilanden  de afrastering van 
schrikdraad te voorzien mede op verzoek van de herder Andre Kuhn.

Zondag 2 Juni is er een schaapscheerdersdag georganiseerd met een kleine warenmarkt en een 
foodtruck, deze dag was een zeer warme dag en de opkomst was niet zoals we gehoopt hadden. Het 
was eenvoudig te warm temperaturen boven de 30 Graden.

Maar Zondag 26 September is  voor het eerst een appelplukmiddag  gehouden de opkomst was 
volgens verwachting een kleine 100 personen hebben zich vermaakt met het plukken van diverse 
oude rassen velen gingen dan ook met volle tassen weer richting huis een hele leuke middag en de 
reacties waren dan ook zeer positief.

2022

Zondag 20 Februari is er weer een Lammetjesdag georganiseerd vele ouders met kinderen hebben 
genoten van deze prachtige dag de opkomst was groot zeker 500 bezoekers. Het pleintje was 
inmiddels klaar en we hebben op deze mooie plek strobalen uitgezet waar de bezoekers konden 
genieten van kofie thee koek en limonade en of chocolademelk met slagroom.

Na lammetjesdag zijn de vrijwilligers en Egbert bezig geweest om een afdak te maken achter de 
hooiberg waar Andre Kuhn zijn materialen droog kan opslaan. Het hout is door SBB geleverd. Het is 



een volwaardig afdak geworden met een heideplaggen dak. Heel mooi resultaat met een tevreden 
herder.

Gedurende het voorjaar is de stichting bezig geweest met het opknappen van de toegangspoort van 
het Rijkswerkkamp Twilhaar. Dit was echt nodig, dank zij machinefabriek Broeze hebben we gratis 
stalen U- profilen gekregen zodat we de staanders niet meer in de grond hoeven te zetten. Dit is best 
wel een mooie klus geweest hier hebben we de materiaalkosten vergoed gekregen door een beroep 
te doen op het dorpsbudget van de gemeente Hellendoorn. 

Zaterdag 18 Juni, het kon niet op Zondag vanwege beschikbaarheid van de schaapscheerders is er 
weer een schaapscheerdersdag gehouden. Ook is er weer een kleine markt gehouden. Het was warm
en de opkomst was matig mede door het warme weer.We hadden een grote tent van SBB opgezet 
waar de schapenscheerders hun werk konden doen. Na afloop had Andre en zijn vrouw Anja een 
borrel  bier en taart geregeld wat door iedereen heel gezellig is gevonden.

Opmerkelijk is dat die dag Andre zijn wol heeft kunnen verkopen aan een particulier die de wol 
gebruikt als isolatie materiaal in de spouw van een nieuw te bouwen houtskelet  woning.

In de vergadering van 25 Oktober hebben we de wens om het bestuur uit te breiden naar 5 personen
Karin te Dam en Andre Odding bereid gevonden om zitting te nemen in ons dagelijks bestuur. We zijn
daar heel blij mee zeker ook om dat de stichting nauwer wil gaan samenwerken met het 
Buitencentrum van Staatsbosbeheer. Een van de komende uitdagingen zal zijn het inrichten van de 
hooiberg tot een info annex ontmoetingsplek voor b.v. educatie. We hopen dan ook zo rond Mei 
2023 de eerste gasten te kunnen ontmoeten.

Het voltallige bestuur bestaat nu uit;

Egbert Torenbeek (Voorzitter)

Theo ten Hove (Secretaris)

Benno de Jong (penningmeester)

Karin ten Dam (lid)

Andre Odding (lid)


