NIEUWSBRIEF
Stal de Worp
locatie Herfte
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April 2020 week 16
In deze nieuwsbrief:
Week 16
door Cor van Beesten, vakleerkracht boerderij Stal de Worp

De schapen
Als je naar onderstaande foto kijkt, zou je bijna denken dat de Corona-maatregelen ook
door de schapen worden gehanteerd. Houdt afstand! Of zou het gewoon komen
doordat de sproeier aanstaat vanwege de droogte?
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Vragen, opmerkingen of
suggesties over de nieuwsbrief
zijn altijd welkom. Stuur een
mail naar Annelies Jansen
a.jansen@ambelt.nl

Samen werken aan jouw toekomst

de Ambelt Stal de Worp Quiz

De ganzen

De uitslag van de quiz is bekend. In totaal hebben 52
leerlingen deel genomen. De winnaars van de Quiz zijn:
Linda Scheppink en Demyan Brouwer. Beiden hebben 38
van de 40 vragen goed beantwoord. Van harte
gefeliciteerd! Jullie prijs staat klaar op Stal de Worp en
kan afgehaald worden!

In alle rust even eten! Vandaag is het brok, maar veel
liever hebben ze wat Groenvoer. Lekkere sla of andijvie.

De cavia’s
Zo dik! Dat kan bijna niet anders dan dat deze cavia
zwanger is.

De geiten
Al urenlang staat de sproeier aan in het weilandje en wat
doe je dan? De geiten zijn er maar rustig bij gaan liggen.
Zo worden ze in ieder geval niet nat!

Dit is niet de enige cavia die zo dik is. Misschien hebben
we straks wel meer “jonkies”. Dat zou leuk zijn.

De ezels
Het is rustig op de Ambelt, hééél rustig! Het lijkt net alsof
Anna en Emma dit ook zo ervaren en een beetje steun
zoeken bij elkaar. Waar zijn die kinderen en die collega’s?

Eieren
Dagelijks hebben we verse eieren te koop. Bent u in de
buurt en u wilt eieren kopen? Kom even aan. Misschien
hebben we nog een doosje voor u.
We zijn dagelijks van 09.30 – 10.30 uur op de boerderij te
vinden. Mocht u lege eier-dozen hebben . . . wij houden
ons aanbevolen.

2

De groentetuin

Onderhoud terrein

Binnen een week staan de eerste peultjes al boven de
grond. De broccoliplanten zijn goed aangeslagen.

Aangezien de Groenleerlingen ook allemaal thuis zitten
(of op stage), proberen we zoveel mogelijk het
onderhoud aan het terrein zelf uit te voeren. Collega Knol
aan het werk met de bosmaaier!

In het kruidengedeelte bloeit de Rozemarijn prachtig.
Voor de tomaten en pepers is het nog te koud, dus die
staan nog binnen.

Jonge valkparkieten
Ze kunnen nog niet vliegen, maar zitten al wel mooi in de
veren!

Mest afvoeren
Wekelijks wordt de mest afgevoerd en dat gaat ook in
Corona tijd gewoon door!

Donateur worden?
Draagt u Stal de Worp een warm hart toe en wilt u ons
ondersteunen? Vul dan de donateursbon in. (te vinden op
www.ambelt.nl)
Elke gift, eenmalig of jaarlijks, groot en klein is van harte
welkom en zal zeer goed besteed worden.
Wilt u op de hoogte blijven? Bezoek dan www.ambelt.nl
(locaties, kies: Herfte, Herfterlaan 39 Zwolle)

Stal de Worp
de Ambelt Locatie Herfte
Herfterlaan 39
8026 RC Zwolle
038 453 20 74
info@ambelt.nl
www.ambelt.nl

Meer nieuws…
Meer nieuws over de Ambelt vindt u op onze
website www.ambelt.nl. U kunt ons ook volgen
op Twitter via @ambelt.
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