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De kou blijft maar aanhouden, ook deze week nog. T0ussen de periodes door hebben we
toch gelukkig kunnen bemesten en zelfs vorige week nog kunnen ploegen, dus zo gauw
nu de vorst uit de grond is kunnen we er tegenaan. Ook de hoogste tijd, want deze week
komt het eerste plantgoed voor de vollegrond, weer voor bedden vol sla in soorten en
kleuren, spinazie, rode bieten, knolvenkel en prei. Hopelijk warmt de bodem snel op
zodat de groei er snel in kan komen. Nog maar zelden hebben we in ons bestaan zo laat
in het voorjaar de start gemaakt op de tuin.
De geoogste Yacon 2017 (appelwortel) hebben we allemaal goed kunnen afzetten. De
bewaring vorstvrij en deels in turfmolm is goed verlopen. Doordat we veel beschadigde
knollen hadden, gaan we dit jaar meer aandacht aan het zorgvuldiger oogsten besteden.
Ook gaan we meer verbouwen, omdat de vraag ons aanbod behoorlijk heeft overtroffen.
Opgepotte broedknollen staan al in de kas voor opkweek.
Omdat we onze schuur en stallen even flink wilden schoonmaken en opruimen zijn onze
kippen, die al wat minder gingen leggen naar de slacht gegaan. Ons zelf, maar ook
klanten hebben we hierdoor heel blij kunnen maken met een lekkere soep/braadkip.
Binnenkort komen er weer jonge hennen die in een schone stal en uitloop weer voor
heerlijke eitjes zullen gaan zorgen.

De buitenuitloop hebben we door onze 4
bosvarkentjes helemaal op de kop laten zetten.
Deze “Tamworth” varkens behoren tot een van de
oudste varkensrassen en staan dicht bij hun
voorouders: het Europese wilde zwijn.
Met hun lange neus en dichte rode vacht, een echt
buitenvarken die de grond flink doorwoelt.
We willen ze gaan gebruiken om percelen vrij te
maken van vervelende onkruiden.
Ze zijn ook nog heel erg tam en aaibaar.
Kom ze gerust eens bewonderen.

Olle en Marije zijn al volop in de running op de Zonnehorst. Per 1 januari draaien ze de
wekelijkse markt in Meppel en Marije doet de winkel al 2 dagen per week. Zo
langzaamaan komen ze in aanraking met alle voorkomende werkzaamheden hier. Het op
afstand wonen maakt het organisatorisch wel wat ingewikkeld qua vervoer en
kinderopvang, maar binnenkort betrekken ze de tijdelijke woonruimte hier, waardoor
het allemaal wat makkelijker gaat worden.
De overname nadert nu met rasse schreden en de komende maanden worden daarin
heel spannend. We staan er allemaal vol goede moed in en zijn er van overtuigd dat we
naar ieders tevredenheid tot een mooie overdracht gaan komen.
Via de Warmonderhof school in Dronten, hebben we deze winter al 2 stagiaires, Inge en
Yael, van de deeltijdopleiding een paar dagen in de week tot aan de zomer en vanaf eind
maart komt Vince, een 2e jaar student van de voltijds, voor een half jaar meedraaien.
Ook verwachten we nog wel een aantal buitenlandse scholieren voor een aantal
praktijkweken hier, waardoor we met een mooi team de zomer in zullen gaan.
Inmiddels hebben we de laatste winterpostelein geoogst en staat de kas weer vol met
prachtige voorjaarsteelten: raapsteeltjes, lente-ui, knoflook, spinazie en diverse
slasoorten. Opgekweekte Peultjes staan ook al te wachten tot ze buiten geplant kunnen
worden. Het laatste snoeiwerk wordt gedaan deze week, waardoor we een mooi
paasvuurtje kunnen ontsteken op 2 e Paasdag. Zie agenda.

Weer in de startblokken voor voor een mooi seizoen.

Tot de volgende, Henk

Groente/Fruittassen:
We hebben een nieuwe afhaaladres erbij in Eesveen dat ligt in de buurt van Steenwijk
het is een school : De Buitenhoeve, waar de uitgifte van de tassen in het lesprogramma
wordt meegenomen. Erg leuk en leerzaam, ze zoeken er recepten bij en moeten het
zoveel mogelijk zelf allemaal doen.
Het wordt met deze koude wel erg lastig om een gevarieerde tas samen te stellen,
maar we doen ons best ! Hier geld de spreuk die ook in onze Boerderijwinkel hangt:
Ast niet kan zo ast mut, dan mut ut maar zo ast kan !

Onze Markten:
Meppel:
Elke donderdag ochtend staan
we op de markt in Meppel
met verse groenten, fruit,
aardappelen, eieren en kaas.
Tijd: 08:00 tot 12:30 uur
op het Kerkplein.

Op www.facebook.com/biomarktmeppel kan je ons volgen. Bij noodweer of extreme kou
laten we hier ook weten of we wel, of niet komen. Handig dus voor actueel nieuws maar
we laten er ook af en toe wat foto’s zien van de kraam of het land.
Vilsteren (bij Ommen)
Vanaf zaterdag 17 Maart staan we elke 3e zaterdag van de maand op de boerenmarkt
Vilsteren. De eerste is succesvol geweest ondanks de snerpende kou. Tijd: 11:00 tot
16:00u. op Landgoed Vilsteren. Hier staan verschillende boeren en andere producenten
uit het Vechtdal met gevarieerd aanbod streekproducten. Zie www.landgoedvilsteren.nl
voor meer informatie.

Agenda:
25 Maart:

Nooterhof markt Zwolle

2 April, 2e Paasdag:

Vreugdevuur vanaf 19.00 u, Zonnehorst

14 April:

Preparatenochtend: Opgraven en uitbrengen, 10.00u

17 Juni:

Open dag: Zondag van 10.00 tot 17.00u.

Ik geef de pen door aan:
Sinds enkele maanden huppel ik op dinsdag rond op de Zonnehorst waar ik mag leren
van de jarenlange ervaring van Henk en Hillie en mee mag varen op de frisse energie van
Olle en Marije. In September ben ik gestart met de deeltijdopleiding aan het
Warmonderhof. Een keuze waar ik nog geen moment spijt van heb gehad!
Eerder heb ik psychomotorische therapie gestudeerd en vervolgens als pedagogisch
begeleider met verstandelijk gehandicapten gewerkt. Hoewel ik daar kon genieten van de
verbindingen die ik aan ging met de mensen, miste ik in dat werkveld de mogelijkheid om
zelf in contact met de natuur te staan, de plek waar ik me het fijnst voel.
Na twee jaar werken koos ik er daarom voor om er een jaar tussenuit te gaan.
Ik werkte een half jaar in de Franse Alpen en fietste daarna enkele maanden rond en
bezocht daarbij ook enkele biologische boerderijen. Deze tijd leerde mij van welke dingen
ik echt voldoening krijg. Eenmaal terug in Nederland ging ik op zoek naar een
mogelijkheid om mijzelf om te scholen in de richting van tuinbouw.
Toen ik het Warmonderhof ontdekte wist ik meteen dat ik goed zat. Een concreet
toekomstbeeld heb ik nog niet, de tijd zal leren waar deze weg mij naar toe gaat brengen.
Maar vooralsnog geniet ik van alles wat ik leren mag.
Het is voor mij een verademing om de hele dag buiten te mogen werken en op zo'n
bewuste en verantwoorde wijze groente te telen!
Groetjes, Yael vd Valk.
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