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In deze nieuwsbrief:
Week 20
door Cor van Beesten, vakleerkracht boerderij Stal de Worp

Eindelijk weer leerlingen . . .
We hebben er weken naar uitgekeken. Afgelopen week was het zover en mochten de SO
leerlingen weer naar school en dat is best wel wennen. Natuurlijk houden we ons aan de
RIVM maatregelen, maar dat is nog niet zo eenvoudig. Voor de kinderen niet, maar ook
voor ons als personeel is het best wel lastig.
Op de boerderij moeten de leerlingen bij binnenkomst hun handen wassen en
desinfecteren en bij het verlaten van de boerderij ook. Daarnaast proberen we zoveel
mogelijk de 1,5 meter afstand aan te houden, maar dat is echt niet altijd mogelijk. We
doen ons best!
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Op maandag 4 mei zijn er weer twee jonge geitjes geboren. Met moeder en dochters
gaat het goed. Het blijft toch altijd weer een prachtig gezicht. Vanwege de nachtvorst
hebben we de eerste dagen de dieren nog even binnen gehouden, maar inmiddels lopen
ze ook buiten. De leerlingen zijn er gek mee.

Vragen, opmerkingen of
suggesties over de nieuwsbrief
zijn altijd welkom. Stuur een
mail naar Annelies Jansen
a.jansen@ambelt.nl
Nu moet er nog 1 geit bevallen, maar dat gaat wel juni worden.

Samen werken aan jouw toekomst

Stal de Worp Quiz spreekwoorden
en gezegden met dieren

De paarden

Vlak voor de vakantie hebben we opnieuw een Quiz
uitgezet. Ditmaal 40 vragen betreffende spreekwoorden
en gezegden met dieren. De Quiz is gewonnen door . . .
Linda Scheppink! Zij had als enige alle vragen goed
beantwoord!

De cavia’s
Dinsdag 5 mei is eindelijk de (super dikke) cavia bevallen.
Wel vier jongen!

Met de komst van de vier jonge cavia’s is het een drukte
van belang in de caviabak. De kleintjes groeien als kool.

Al jaren maken we voor het paardrijden en paard
verzorgen gebruik van mijn eigen twee paarden Nikita en
Donja
Aangezien Donja, al op leeftijd (32 jaar) behoorlijk wat
klachten krijgt, kunnen we haar niet meer inzetten voor
de lessen.
In de vakantie zijn we op zoek geweest naar een “nieuw”
paard, zodat we het onderdeel paardrijden kunnen blijven
aanbieden. Sinds begin deze week hebben we nu Marlin
in de wei lopen. Zij is één jaar oud en moet nog veel leren.

De ganzen
De ganzen hebben eieren gelegd en zijn nu ook aan het
broeden. Op de een of andere manier verdwijnen er
eieren. We hebben zo’n flauw vermoeden dat er een
steenmarter actief is.

De leerlingen kunnen hierbij helpen en in ieder geval
aaien, borstelen, wandelen en longeren. Ennuh . . . stront
ruimen! 
Het longeren van een paard is het werken met een paard
op een cirkel. Je laat je paard aan de lijn rondom je
bewegen om het systematisch en functioneel te trainen.
Het eind resultaat is een goed bewegend en goed lopend
paard dat voorbereid is op het rijden. Leerlingen kunnen
stukjes wandelen, om haar te leren netjes en rustig mee
te lopen. Door te aaien en te borstelen het paard leren
dat zij overal aangeraakt mag worden. Daarnaast leer je
haar een halster op en af te doen en het meelopen aan
een halstertouw. Pas vanaf drie jaar mag het paard ook
bereden worden.
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De groentetuin
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.

Sientje
Het begint er al een beetje op te lijken. Deze week hebben we het laatste stukje ook gespit en de bonenstokken
geplaatst. De spinazie en snijbiet komen al boven, evenals
de worteltjes, uien, tuinbonen, peultjes en bietjes.
Aangezien het zo af en toe nog vriest ’s nachts moeten
we de aardappelen afdekken met bloempotten of
vliesdoek, om te voorkomen dat ze vorstschade oplopen.
De verschillende soorten sla hebben we in de platte bak,
zodat we die ’s nachts eenvoudig kunnen afdekken.
Zodra de kans op nachtvorst voorbij is, planten we de
boontjes, die we nu aan het voortrekken zijn in de kas.
In de kas hebben we inmiddels tomaten, pepers,
paprika’s staan. Pompoenen, kalebassen, komkommers
en courgette zijn binnen gezaaid en de eerste planten zijn
al zichtbaar.

Heerlijk aan het eten zoals gebruikelijk, maar afgelopen
weekend toch nog even haar omheining vernield en mooi
aan de wandel rondom de boerderij! Op zich niet erg,
maar de pas aangeplante planten aan de achterzijde
heeft ze vakkundig gesnoeid!

Donateur worden?

De rabarber staat er fantastisch bij en kan nu geoogst
worden.

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

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)

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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