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DE NIEUWSBRIEF
GROEN EN VEE
ADVIES

STICHTING GROEN EN VEE OP FACEBOOK

PLANT VAN DE
MAAND JANUARI

Ook de stichting Groen en Vee advies is nu actief op Facebook. Alle
activiteiten zullen nu zowel in de nieuwsbrief en de Terra Portal ook op
Facebook verschijnen. Wil jij ook op de hoogte zijn van alle nieuwtjes rond
de stichting? Like ons dan op Facebook.

NIEUW LOGO
Stichting groen en vee advies heeft
vanaf heden een nieuw logo.

Witte kerstroos
(Helleborus niger) komt
in de winter, als bijna
niets bloeit, tevoorschijn
met haar grote, witte
bloemen. De bloemen
met een opvallend geel
hart hebben een
doorsnede tot wel 8 cm.
Bijzonder is dat tijdens
de vorstperiode, zelfs als
er sneeuw ligt, de
bloemen aan de plant
blijven.

OPEN DAGEN
Op 29 & 30 januari 2015 zijn er weer opendagen op Terra mbo Meppel.
Hierbij zal stichting groen en vee advies op 3 verschillende locaties
aanwezig zijn, om de bezoekers te informeren over regioleren en onze
stichting.



[Geef tekst op]

Open Dag op donderdag 29 januari van 19.00 - 21.00 uur
Open dag op vrijdag 30 januari van 15.00 - 21.00 uur

STICHTING GROEN EN VEE ADVIES
AANWEZIG BIJ KIGO D.O.E.N

Stichting Groen en Vee is ook
te vinden op Facebook. Scan de
QR code hieronder om direct
naar onze Facebook-pagina te
gaan.

Op woensdag 3 december is er een delegatie leerlingen naar een evaluatie
bijeenkomst geweest. Dit werd georganiseerd door KIGO D.O.E.N (D.O.E.N staat
voor DURVEN, OPPAKKEN, ERVAREN en NETWERKEN). Deze bijeenkomst was
georganiseerd om terug te kijken op de afgelopen 4 jaar regioleren op de Terra
’s Meppel en Emmen. Dit in het bijzijn van een aantal leden van de stichting TOP
(Terra mbo Emmen), stichting LIFE (Terra mbo Meppel) en stichting (Groen & Vee
Advies (Terra mbo Meppel). In de afgelopen weken is er aan alle stichtingen
gevraagd om een presentatie voor te bereiden over succes projecten van de
afgelopen 4 jaar binnen het regioleren.
Vanuit stichting Groen & Vee Advies waren er twee projecten uitgekozen die wij
als succes project beschouwen. Afdeling Vee gaf een presentatie over het
project: AGRO Giethoorn en de mensen van afdeling Groen gaven een
presentatie over het nog lopende project: Belevingspad Staatsbosbeheer
Staphorst.
Verder waren er workshops waarbij we in kleine groepen gingen overleggen en
discussiëren over onze ervaringen met regioleren.
Er waren zelfs oud leerlingen (Tim Ellens en Jarno Lufting) van onze school en
stichting aanwezig, om te vertellen wat regioleren voor hen heeft betekent nadat
ze van school waren.
Aan het einde van de middag kregen we allemaal een boek (Eigen Wijs Doen)
waarin informatie en ervaringen staan van het oprichten en van het huidige
regioleren.
Ook staan er artikelen in van alle directie leden van stichting Groen & Vee
Advies, Stichting TOP en stichting LIFE.
Het was een interessante en leerzame middag.

CONTACT OPNEMEN
Stichting groen en vee advies
Werkhorst 56
7944 AV Meppel
groen.en.vee@gmail.com
www.groenenvee.nl
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*Levi Lindeboom & Jorn Klaverboer tijdens
hun presentatie over het belevingspad.

*Jos Paulssen, Ine Sturkenboom, Rosalie Rooze en
Hans Sprakel tijdens de opening van KIGO D.O.E.N

AGRO GIETHOORN

RUND VAN DE MAAND

Het doel van Agro Giethoorn is om de kringloop op het bedrijf compleet te
maken. Vanuit het eigen bedrijf wordt pluimveemest geleverd naar de
biogasinstallatie. Het biogasgas wordt, na conditionering, naar een
Warmte Kracht Koppeling (WKK) gevoerd de warmte van de WKK
afgenomen voor het pluimveebedrijf. De mest (digestaat) die overblijft
wordt gebruikt als meststof voor het akkerbouwbedrijf. In de dikke fractie
moet veel fosfaat zitten, deze fractie wordt afgevoerd, en de dunne fractie
kan op het land gebruikt worden
Ons beoogd resultaat is om met mestdistributeurs om tafel te gaan, welke
techniek ze gebruiken en wat hun uitkomst hiervan is.

Schotse Hooglanders
komen van oorsprong uit
Groot-Brittannië
(Schotland). Het is een ras
dat waarschijnlijk
rechtstreeks van de oeros
afstamt, maar zich extra
heeft aangepast aan het
ruwe klimaat van de
Schotse hooglanden.
De schotse Hooglanders is
een veel voorkomend ras,
dat wordt ingezet voor het
begrazen van
natuurgebieden in
Nederland.

Wij gaan ook opzoek naar andere technieken, waar veel mineralen in de
dikke fractie zit. En Bedrijven die een mestscheider hebben, ook hiermee
om tafel te gaan hoe de mestscheider werkt en wat de resultaten zijn van
de dikke fractie. Deze mestscheider wordt dan ook getest op uw bedrijf,
de dikke fractie wordt bemonsterd en aan de hand daarvan kijken we wat
hier de resultaten van zijn. En deze vergelijken we met andere
mestscheiders. Als 5 a 6 mestscheider getest zijn, worden de gegevens in
kaart gebracht. Deze resultaten worden in een boekwerk gebracht en
gepresenteerd aan de opdrachtgever.

*Mestscheider op demo

ZUIDWESTHOEK KEURING
Op 15 december 2014 was stichting
groen en vee advies net zoals vorig
jaar aanwezig bij de Zuidwesthoek
keuring. De stichting hielp mee met
de voorbereidingen voor de
Zuidwesthoek keuring.
[Geef tekst op]

BELEVINGSPAD STAATSBOSBEHEER STAPHORST
Aan het begin van het schooljaar kreeg stichting groen en vee
advies contact met de boswachterij Staphorst. De boswachterij
kwam met de vraag of wij als stichting geïnteresseerd waren in
het renoveren van het Belevingspad. Dit pad loopt kronkelend,
dwars door het bos en is ongeveer 1 km lang.
Langs het pad zijn een aantal activiteiten geplaatst, zoals een
wortelgrot, klimnet, speelhuisje, doolhof ect. Deze activiteiten
zijn zo ontworpen dat kinderen de natuur op een spelenderwijs
'beleven'.

- Bloem & Design
- Dierverzorging
- Paardenhouderij
- Paardensport
- Paraveterinair

*muziek hut

Stichting Life wordt dan ook
uitgevoerd door leerlingen van
het Terra mbo Meppel, van de
opleidingen;

Op dit moment is de projectgroep bezig met het renoveren van
3 activiteiten (doolhof, blotevoetenpad en de muziek hut).

*blotevoetenpad

Stichting Life (Living Innovation
For Education) zet zich in voor
plant, dier en maatschappij in
de regio.

BELEVINGSTUIN OLDEN KINHOLT
Het project van de belevingstuin bij het bejaarden centrum
Olden kinholt te Hoogeveen is een project waarbij er een tuin
aangelegd zal worden voor oudere mensen die dementerend
zijn. Het gaat er om dat er in de belevingstuin echt wat te
beleven valt, mensen moeten weer kunnen denken aan
vroeger of kunnen het misschien zelfs als een stukje thuis
zien. De tuin moet verder aantrekkelijk zijn voor insecten en
moet rijk aan kleuren en geuren zijn.

Stichting LIFE
Werkhorst 56
7944 AV Meppel
l.i.f.e.stichting@hotmail.com
www.stichtinglife.nl
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*Olden kinholt

CONTACT OPNEMEN

Op dit moment is de projectgroep bezig met een definitief
ontwerp van de belevingstuin.

