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De werkochtenden (okt-nov) gaan NIET door 

wegens verscherpte maatregelen tegen het verspreiden van Corona

Terugblik laatste werkochtend

De laatste werkochtend was gezellig met jong en oud. We zijn met het hek begonnen voor 
het jongvee.  De afrastering moet stevig genoeg zijn voor de kalfjes en pinken om de wei in 
te gaan.  Verschillende mensen zijn een keer terug geweest om Richard te helpen, daardoor 

is het hek nu klaar! Alleen de schuifdeur in de wand van de jongveestal nog, dan kan het 
jongvee naar buiten. 

Er zijn veel zaden verzameld en voorzien van naam om in het voorjaar te zaaien i.v.m. het 
vergroten van de biodiversiteit. Tussen de jongveestal en het hek gaan we deze zaden 

zaaien.

Hoe staat het met de omschakeling naar biologisch?

Aankomende maand wordt het spannend voor ons. De laatste keer grasmaaien. Als er 
genoeg voer voor de winter van het land gehaald is, kunnen we de koeien 1 december 

aanmelden bij SCAL. Als er te weinig voeding in dit gras zit of te weinig qua hoeveelheid, 
dan kunnen we de koeien nog niet aanmelden. Dit komt doordat ons gras 1ste jaars biologisch 
voer is. Als je de koeien voor biologisch wilt aanmelden moeten zij biologisch voer krijgen (2de

jaars of meerjaars biologisch voer) Het betekent niet alleen dat de koeien dan later 
aangemeld worden, maar ook dat we meer geld kwijt zijn aan biologisch voer aankopen. 

Ondertussen is een imker op het erf geweest om te kijken of ons erf geschikt is voor het 
plaatsen van een bijenkast. Overal staan hoekjes met oude boomtakken met insecten, 

brandnetels en andere kruiden. Zij vertelde ons dat de bomen, de paardenbloemen, 
brandnetels en klaver erg fijn zijn voor de bijen. Net zoals de bloeiende klimop. Het was 
inspirerend en hoopgevend om met haar in gesprek te zijn. Soms heb je een klopje op je 

schouder nodig om moed te houden. 

We merken dan ook dat we steeds meer dingen gaan zien. Vooral dat we zien dat de natuur 
en dan ook de koeien meer in balans komen. Elke dag leren we meer. Omschakelen kost tijd 
en vooral energie en moed. Vaste uitgangspunten en gewoontes laat je niet vanzelf los. 

Daarom zijn we blij met alle hulp en ondersteuning die we krijgen van mensen. De een met 
praktische hulp en de ander d.m.v. informatie, zo zijn we samen de wereld wat meer in 

balans aan het brengen. 

Verscherpte Coronamaatregelen en workshops 

1op 1 zijn workshops mogelijk. De MASstage van leerlingen uit Borne laten per 2 leerlingen 
wel doorgaan. Mocht je graag je handen uit de mouwen willen steken of langswillen komen, 

kan dit op afspraak. Er is altijd wat te doen en veel te vertellen.

Je bent hartelijk welkom op Erve Smienk!

Richard en Rozalinda Scholten – de Bruijn Bentelosestraat 36  7497MR Bentelo

www.ervesmienk.nl


