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MAAND MAART

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.

Het rode peperboompje
(Daphne mezereum)
bloeit in februari en
maart met trosjes roze
of witte bloemen die
heerlijk geuren. Deze
bladverliezende struik is
in het voorjaar prachtig,
maar in de rest van het
jaar valt er weinig aan te
beleven. Uit de bloemen
komen rode bessen, die
net als de bast van het
peperboompje zeer
giftig zijn. De struik staat
graag op een zonnige of
half beschaduwde plek
op een kalkrijke grond.
Hij wordt niet hoger als
1 meter dus is zeer
geschikt voor kleine
tuinen.

Stichting Groen & Vee Advies start nieuw project in
Frederiksoord
Op woensdag 11 februari is stichting Groen & Vee Advies, is afdeling groen
begonnen met de opstart van het nieuwe project gehandicaptentuin
Frederiksoord. Bij dit project is het de bedoeling dat de eerste klassers
niveau 3 en 4, onder leiding van de vierde jaars een aantal onderdelen in
de gehandicaptentuin gaan renoveren en opnieuw gaan inrichten.
De eerste focuspunten in de tuin zijn: de plantenbakken, de bestrating en
de steppentuin. Hiervoor worden nieuwe ontwerpen en plannen gemaakt.

Vlinderommetje Zuidwolde bouwt vlonder in
samenwerking met Stichting Groen & Vee Advies
Meppel.
Het Vlinderommetje van Zuidwolde is verlegd wegens het nieuwe
industrieterrein. De route is verplaatst langs een waterpartij. Langs dit
deel van de wandelroute zou de natuurverenging graag een vlonder
willen.

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

In samenwerking met Stichting Groen & Vee Advies onderdeel van
Terra mbo Meppel, zijn plannen, schetsen en een definitieve tekening
gemaakt. Terra mbo Meppel werkt op de maandag met het
onderwijssysteem Regioleren. Opdrachtgevers zijn: gemeentes,
bedrijven of particulieren. Deze kunnen met projecten naar de school
toe komen of de mensen van acquisitie gaan op zoek naar projecten.
Leerlingen van niveau 4, vierde klas, hebben de functie van
projectleider en zitten in de aansturing van de stichting. Bijvoorbeeld:
directie, acquisitie, financieel, P&O en Public Relations. De
projectleiders hebben medewerkers van niveau 2 en 3. Zo wordt er
dus op elk niveau, passend werk gezocht.
De definitieve tekening voor de vlonder is klaar en ingeleverd. Als
deze wordt goedgekeurd kan er zo snel mogelijk gebouwd worden!
Dit gaat in samenwerking met vrijwilligers van de natuurvereniging en
de leerlingen die bij de project betrokken waren.
*Mark Lijster
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Opleveringgedeelte Belevingspad boswachterij Staphorst

RUND VAN DE MAAND

De blaarkop is een oud
runderras, dat al in de late
Middeleeuwen werd
beschreven. Van oudsher
komt de blaarkop voor in
de provincie Groningen
maar ook in de Rijnstreek
tussen Utrecht en Leiden.
De blaarkop is van
oorsprong een
dubbeldoelkoe van het
vlees-melktype (60%-40%)
gekenmerkt door een
acceptabele melk- en
vleesproductie.
Blaarkoppen zijn dus gefokt
met iets meer nadruk op de
vleesaanzet dan op
melkproductie. De blaarkop
is egaal zwart of rood met
een witte kop en een witte
staartpunt. Rondom de
ogen heeft de blaarkop een
zwarte of rode vlek, de
blaar. Deze mag aan de hals
vastzitten. De onderkant
van de buik is wit.

Leerlingen van de groene school het Terra mbo in Meppel hebben de laatste
maanden gewerkt aan het Belevingspad in het Staphorsterbos. Dit hebben zij
gedaan binnen de Stichting Groen & Vee Advies. Deze stichting staat onder
leiding van de school Terra. Het doel van de stichting is dat de leerlingen
leren wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een bedrijf in de groenen veesector.
Vanuit de stichting wordt er daarom regelmatig gezocht naar passende
projecten. Tijdens deze zoektocht kwam de stichting bij Staatsbosbeheer
terecht. Staatsbosbeheer had het plan opgevat om het Belevingspad op de
schop te nemen. Na lang en goed overleg mochten de leerlingen de Muziekhut,
het Doolhof en het Blotevoetenpad deels of helemaal vernieuwen. Het Doolhof
heeft een geheel nieuwe plek gekregen verder op in de route. Nico Arkes van
Staatsbosbeheer beoordeelde de opdracht, twee kleine onderdelen dienen
nog aangepast te worden, dit zal maandag gebeuren.
Einde project
De werkzaamheden vonden telkens op de maandag plaats en vandaag 16
maart was de oplevering. Hierbij is er een einde gekomen aan dit project.
Staatsbosbeheer en Stichting Groen & Vee Advies hopen dat volwassenen en
kinderen weer kunnen genieten van de deels nieuwe route.
Leerlingen
Drie van de tien onderdelen zijn nu vernieuwd door Jorn, Martijn, Freek,
Remko, Dennis, Joran, Levi, Tom en Herwin. Dit zijn leerlingen van klas 2, 3 en
4. Het zou natuurlijk geweldig zijn als de rest van het Belevingspad ook
opgeknapt gaat worden.
Bron: Weblog Staphorst

Bron: Weblog-Staphorst

*Joran, Levi, Jorn, Dennis , Remko, Freek, Tom en Martijn

*Blotevoetenpad

*Muziekhut

Workshop tuinarchitect Simone Bakker
Op woensdag 11 maart heeft Simone Bakker een workshop gegeven
aan de eerste en vierde jaars leerlingen groen. Deze workshop was
ten behoeve van de samenwerking tussen Stichting Groen & Vee
Advies en Simone Bakker, bij het project gehandicaptentuinen
Frederiksoord. Tijdens deze workshop gingen we samen met Simone
verder in op de vraagstukken van onze opdrachtgever Stichting
gehandicaptentuin Frederiksoord.

Stichting Life (Living Innovation
For Education) zet zich in voor
plant, dier en maatschappij in
de regio.
Stichting Life wordt dan ook
uitgevoerd door leerlingen van
het Terra mbo Meppel, van de
opleidingen:
- Bloem & Design
- Dierverzorging
- Paardenhouderij
- Paardensport
- Paraveterinair
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