
                   

 

 

 

 

                Voorjaarsbrief 2017, Maart 

Zonnehorstperikelen, 

Voor de Zonnehorst is weer een nieuwe fase in het bestaan aangebroken. 

Na een intensieve zomer met Max, Elsa en kids, heeft Olle van der Weide 

hier de afgelopen winter weer volop meegedraaid en ook Marije, zijn 

vriendin heeft op de vrijdagen meegewerkt in de winkel, naar ieders volle 

tevredenheid. 

Al vrij snel nadat ze weer terug uit Portugal zijn gekomen afgelopen herfst, 

zijn er gesprekken op gang gekomen en werd hun belangstelling voor 

voortzetting en overname van het bedrijf duidelijk en hebben we een 

overdrachtsoverleg in gang gezet onder begeleiding van Landgilde, een 

bemiddelingsbureau uit Wageningen, dat afbouwende biologische boeren 

probeert te koppelen aan jonge ondernemers die op zoek zijn naar 

mogelijkheden om een bedrijf te starten. 

D.m.v. een zorgvuldige opgestelde vragenlijst ontstond er na enkele 

intensieve gesprekken een mooie match, waarin iedereen zich vinden kon, 

met als resultaat een gezamenlijke overdrachtsovereenkomst. Deze zomer 

zijn Olle en Marije nog aan het werk in Portugal, waar al afspraken lagen 

om nog een seizoen te ondernemen, maar na terugkomst in oktober, 

komen ze hier weer aan de slag en werken we toe naar een mooie 

overdracht van het geheel voor 2019, zodat ze hier hun toekomstdromen 

verder waar kunnen maken. Een heel intensief en bijzonder proces hebben 

we nu achter de rug. 

Tegelijkertijd is er een mooi contact ontstaan met een jong gezin, Arte en 

Roos met dochtertje, waarvan we Arte al goed kenden door een stage 

Warmonderhof hier een aantal jaren geleden. Zij zijn ook bezig met zoeken 

en ervaring opdoen voor ergens een bedrijfsvoortzetting in de nabije 

toekomst. Sinds 2 weken werkt Arte hier dan nu voor de hele zomer, vooral 

op de tuin en zal Roos inspringen in de winkel.  

Allemaal een geweldige samenloop van omstandigheden en wij zijn dan ook 

heel blij dat, wat we hier in al die jaren hebben opgebouwd nu weer nieuwe 

impulsen gaat krijgen om verder te ontwikkelen. Met deze inspirerende 

jonge mensen ziet de toekomst er weer zonnig uit voor een florerende Bio 

Dynamische toekomst van de Zonnehorst en de regio. 



Het bedrijf 

Ondanks de regen van de afgelopen 
weken, is het tuinseizoen al volop 
begonnen. Op tijd hebben we kunnen 
bemesten op de akkers en nu is het daar 
wachten op een paar mooie droge dagen 
om het land weer zaai- en plantklaar te 
maken. Elk jaar is dat nog gelukt op tijd 
dus dat zal nu ook goed komen. Het eerste 
zaaisel peulvruchten komt in de kas al op, 
hoewel we daar een behoorlijke strijd 
hebben moeten voeren met de muizen. In 
week 12 hopen we de eerste plantingen op de volle grond voor elkaar te 
krijgen. In de kas hebben we laatste winterpostelein geoogst en staat de 
eerste planting sla, bieten en paksoi al weer op de leeggekomen bedden.  
Ook spinazie, worteltjes, raapstelen, knoflookgroen en plantuitjes “regelen” 
al heel mooi. 

Omdat het voor machinewerk nog te 
nat is hebben we nu mooi de tijd om 
de belevings-en bloementuin aan te 
pakken met de hand en ook de 
bijentuin krijgt even lekker veel 
aandacht, zodat er deze zomer weer 
een mooie bloemenweelde zal 
verschijnen.  

De krokussen, en sneeuwklokjes laten 
zich alweer mooi zien, en de bijen zijn 
daar ook heel blij mee. De 
wilgenkatjes zie je dagelijks groeien en 

de bodem onder het bosje en de heggen wordt al steeds groener van de 
bosanemoontjes, het speenkruid, de daslook en het groot hoefblad.  
Met iets meer zon en warmte zullen die ook spoedig bloeien.  
Alle volken hebben de winter goed doorstaan en halen al stuifmeel waar ze 
kunnen. De koninginnen leggen hun eitjes al 
weer volop. Een goede voorbode voor weer een 
prachtig bijenjaar.  

Voor deze zomer staan er al verschillende 
activiteiten op het programma, waaronder de 
bijencursus van Jos Willems, de Odin Imker.  
Er zijn nog een aantal plaatsen 
beschikbaar, dus wie geïnteresseerd is en de 
fascinerende wereld van de honingbij beter wil 
leren kennen, of zelf bijen wil gaan houden: 
grijp je kans! 
Kijk op: www.zonnehorst.nl of 
www.kraaybeekerhof.nl/oplocatie 

 
Goed Goan! : Henk 
 

http://www.zonnehorst.nl/
http://www.kraaybeekerhof.nl/oplocatie


Hallo! 

Ik ben Arte. Samen met Roos, mijn vrouw en onze dochter Lotte (1) komen 

we dit seizoen Henk en Hillie helpen in het bedrijf.  

Nu Marije en Olle er even niet zijn ligt er op de Zonnehorst  

aardig wat werk te wachten.  

Na een tijd in Duitsland 

werken op een vlees- & 

melkveehouderij hebben we 

besloten om weer terug te 

verhuizen naar Nederland. 

We zijn op zoek naar een 

eigen plek om te gaan 

boeren maar het is nog 

best een  hele zoektocht 

naar de plek die bij ons 

past. Het komend jaar is 

een mooie combi om in de 

landbouw te werken en 

daarnaast na te denken over onze toekomst.  

Ik heb veel zin in komend teeltjaar en wellicht kom ik u tegen op de 

Zonnehorst! 

 

Arte 

 

 

Inhoud tassen: 

Het is best lastig om een gevarieerde tas te maken in het voorjaar.  

De wintervoorraad raakt op overal en dat is ook wel goed natuurlijk, 

eigenlijk wel een natuurlijk proces. 

Des te blijer zijn we dan weer met frisse voorjaarsgroente en gelukkig 

staan die al lekker te 

groeien, vooralsnog 

eerst in de kas!  

Het tassenaantal loopt 

wel wat terug, we 

merken wel dat we 

meer concurrentie 

hebben van de 

supermarkten, die ook 

nog eens lagere 

prijzen hebben 

doordat ze groot 

inkopen en met een 

lagere marge 

toekunnen. 



Gelukkig vinden veel mensen groenten uit de regio belangrijker! 
 

We hebben 3 nieuwe afhaaladressen:  

Bas Bakt Zuideinde Meppel heeft het overgenomen van Mijn Tafel en 

The Read shop en The Training club beiden in Dedemsvaart omdat de 

Wereldwinkel is gestopt.  

Hopelijk gaat het daar goed lopen  

 

 

 

Sponsor-diner op de Vreugdehoeve op vrijdag 24 maart  

Kom lekker eten  en live muziek luisteren ! 

 

Team Zant en Zee fietst op 1 juni de Alpe d’Huzes om geld bij elkaar te 

krijgen voor dit goede doel.  

Invulling van de avond :  

- 18.30 muzikaal welkom met drankje 

- 19.00 Introductie van het goede doel door Team Zant en Zee 

- 19.15 Opening van het buffet. 

Muzikale optredens van Yko en Annelie met luisterliedjes akoestisch 

begeleid. 

Rachel – songs met piano begeleiding, strijkensemble & liedjes van Elvis . 

U betaalt 36 euro per persoon voor deze gezellige avond!  

Reserveren kan via de mail: zantinghvanderzee@zonnet.nl 

U ontvangt dan de betaalgegevens. En toegangsbewijs.  

Inloop vanaf 18.15 aan de Zalkerveerweg 20 te Zwolle. 

Ook de Zonnehorst is o.a  sponsor.  Er is nog plaats ! 

 

 

Agenda: 

2 april      Nooterhofmarkt  Zwolle  

17 april 2e Paasdag Paasvuur op de Zonnehorst vanaf 19.00 uur 

5 juni 2e Pinksterdag Natuur Beleefdag Zwarte Dennen 

     (Boswachterij Staphorst) 

18 juni     Open dag Zonnehorst  

17 september   Nooterhofmarkt  

 

 

*** De mens werd niet geschapen alleen maar  

om wijsheid te zoeken, 

maar ook om het land te ploegen, de regen af te wachten,  

tarwe in te zaaien en te maaien en brood te bakken ***    

 

Paul Coelho 

mailto:zantinghvanderzee@zonnet.nl

