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Help mee om een van de laatste rondtrekkende

Schaapskudde Het Soerel is één van de laatste rond-

schaapskuddes van Nederland te ondersteu-

trekkende schaapskuddes in Nederland. Chris Grinwis

nen!

en Aafke Achterhof laten hun 700 Schoonebeeker schapen 320 hectare natuur en heide begrazen tussen Epe

Voor wie?

en Harderwijk. Met hun schapen, hamels en lammeren

Jong en oud, particulier en ondernemer, ieder-

trekken ze bijna het hele jaar rond door de Veluwse

een kan deelnemen.

graslanden en heidevelden.

Wat?

Natuurbeheer

Een landschapsveiling en groots culinaire en

Schapen zijn uitstekende natuurbeheerders, omdat ze

cultureel festijn. Geniet van een uit drie gangen

ongewenste planten weg grazen en de waardevolle

bestaand schapenmenu en het muzikale thea-

planten laten staan. Bovendien verspreiden ze via hun

ter in een natuurlijke ambiance, levende Land-

vacht zaden van planten. Zo beheren ze de natuur en

art met schapen en nog veel meer. Laat kinde-

zorgen ze voor een bloeiende heide en voor een

ren spelen tussen de schapen en de herder hel-

goed onderhouden landschap.

pen tijdens de schaapshondentraining!
Ondernemerschap
Hoe kunt u deelnemen aan de veiling?

Dit ondernemerschap, het rondtrekken met de

Schuif aan en koop een zitplaats aan de langste

kudde, is noodzaak om de kudde in stand te hou-

tafel op de Veluwe. Zet tijdens de landschaps-

den en natuur en landschap te onderhouden.

veiling bijvoorbeeld in op een managementcursus door de schaapherder, of wordt lid van het

Bezuinigingen

Veluws Graasgenootschap. U kunt u aanmel-

Door bezuinigingen is er bij natuurorganisaties nu

den via www.graasdagen.nl. Kinderen kunnen

geen geld om de kudde te laten grazen op de hei-

mee.

de. Dat zou het einde van de schaapskudde, de
schaapherders, en van de goed onderhouden
graslanden en heidevelden betekenen Laat dit
niet gebeuren, en neem deel aan de Graasdagen!

Help de rondtrekkende schaapskuddes!
Wat kunt u doen?
Tijdens de landschapsveiling kunt u bieden op
diverse aantrekkelijke aanbiedingen. Met het
geld dat met de veiling wordt opgehaald, kan
de kudde Schoonebeekers het bos en de heide
blijven begrazen, en blijft zowel de kudde als
de natuur die het beheert bestaan.

Programma

Veluwse Graasdagen

Er is veel te genieten op de Veluwse Graasdag.

21 mei 2011

Kinderen zetten dromen om in daden in Keten 't

15.00 tot 20.00 uur

Hartje. Schapenvlees pruttelt in de gietijzeren

Kampeerboerderij De Berghoeve

kookketels van Oerkok Grijzebeer. Schapen

Veenweg 9

roosteren boven open vuur. Aan de langste tafel

8162 RJ Epe

van de Veluwe serveert De Kookplaats u een
theatraal schapendiner met schapen .

Koop uw plek aan tafel à 125 euro p.p. en
laat de kudde van dat bedrag meegrazen.

Aanmelden: www.graasdagen.nl
Waarop kunt u bieden?

De Veluwse Graasdagen is een initiatief

U kunt bieden voor één of meerdere graasda-

van de Stichting Schaapskudde Het Soerel

gen, voor een aandeel in de nieuwe schapen-

en het praktijknetwerk Daarom eten we

stal, u kunt een schaap adopteren, uw bedrijf

schaap, met medewerking van het Veluws

kan bieden op de unieke Manage-

Bureau voor Toerisme en de Landschaps-

mentcursus van de schaapherder. Ook

veiling van het kenniscentrum Triple E.

kunt u lid worden van het Veluwse
Graasgenootschap, of een schaap
adopteren.

Natuurlijk is ook de kudde Schoonebeekers in de
buurt. Chris geeft een demonstratie van levend
Landart met schapen als wandelend vierkant in

Staatssecretaris Henk Bleker van het

de vrije natuur. U biedt op de aanbiedingen op

Ministerie Economische zaken, Land-

de Landschapsveiling. Dit alles onder muzikale

bouw & Innovatie is uitgenodigd om

begeleiding van Grassmoawer, en nog veel meer.

op 21 mei het eerste bod uit te brengen tijdens de veiling.

Informatie voor de pers:
daarometenweschaap@xs4all.nl
www.daarometenweschaap.nl
www.graasdagen.nl

Het praktijknetwerk Daarom eten we schaap
krijgt financiële ondersteuning van het
ministerie van Economie, Landbouw &
Innovatie en het Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland.

