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* Werkochtend voor vrijwilligers 
elke laatste zaterdag van de maand

Terugblik op de zomer

De werk ochtenden waren ondanks het warme weer gezellig en productief. We 
hebben hout gekloofd en gestapeld, het huisje neergezet zodat er ruimte in de 

jongveestal kwam. Ook verzamelden we zaad voor de bijen bloemenwei volgend jaar.

Hoe staat het met de omschakeling naar biologisch?

Dit jaar hebben we voor het eerst geen mais geteeld als veevoerder gewas. 
Biologische maisteelt is lastig vanwege de onkruiddruk. Daarom kozen we voor 

kruidenrijk grasland. Voor volgend jaar heeft Richard zich voorgenomen om met een 
paar hectare graan en/of erwten te experimenteren. Kiezen voor gras betekende 

deze zomer veel maaien, balen persen en inkuilen. Dit gaf een ander ritme aan onze 
zomer. Samen zijn we de weilanden doorgelopen op zoek naar het giftige 

Jacobskruid. In gedroogde vorm ruiken de koeien dit kruid niet als het door hun voer 
zit en worden ze ziek of gaan ze dood. Bewerkelijk en gezellig om zo van giftig kruid 

in de weides af te komen. De koeien kunnen dag en nacht naar buiten. Het gras 
groeit te weinig door de droogte, waardoor we ze in de stal moeten bijvoeren. Op dit 
moment geven we ze al winterrantsoen. De eerste SKAL controle is geweest en alles 

was goed. Er moeten nog wel hobbels genomen worden om naast de grond ook de 
koeien aan te melden bij SKAL. Daarna is onze melk biologisch! 

Hervatten van activiteiten en workshops 

Inmiddels kunnen op de Deel weer activiteiten plaatsvinden met inachtneming van 
de Corona maatregelen. (o.a. desinfecteren en 1,5 m afstand). De kunstzinnige 
workshops beginnen in de tweede week van september. Ook zijn we al aan het 

brainstormen over “Kunst en koeien in de wei”.

Om de koeien aan te kunnen melden bij SKAL moet vooral de uitloop van het jongvee 
worden aangepast. Richard en Dirk zijn bezig geweest om extra kalverenhokken te 
maken voor de kalfjes die in september gaan komen. Aan dezelfde kant van de stal 

moet een schuifdeur komen naar buiten, zodat ook zij naar buiten kunnen. In de 
aangrenzende wei gaan we een houten omheining maken. Kalfjes en pinken zijn 

onstuimig en avontuurlijk ingesteld. We kunnen hulp gebruiken bij het maken van 
deze omheining. De werkochtenden zijn op de laatste zaterdag van de maand. Vanaf 

half 10 tot 10 uur inloop met koffie en thee. Als afsluiting is er tussen de middag 
soep en brood met kruidenboter.

Je bent hartelijk welkom op Erve Smienk!
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