Herfstnieuwsbrief 2017.
Bedrijfsperikelen:
Dat heef ee eer even geduurd, voooor at geschreven nieu s oover het
reieen en zeieen hier. Af en tooe zet ik ee at oop Facebooook, maar dat schiet
er ooook ee eens bij in.
Na een at droogere perioode aarin e zeefs een beregeningsroondje hebben
gemaakt oover de tuin, en een aantae kooudere eken k am peootseeing de
prooducte oop gang haef mei en viee de afzet meteen tegen doooordat iedere teeer
ineens oop de markt k am met oo.a. ae die seasoooorten. Tooch zijn e er gooed
doooorheen gerooed, en ooook de peueen aar e meer van hadden gepeant zijn
uiteindeeijk tooch gooed eggegaan via Odin. Het zoomerseizooen is verder heee
mooooi vereoopen met oop tjd regen en fjne grooeitemperaturen. Arte en Giuseppe
hebben veee erk verzet oop de veeden, samen met een aantae vakantehuepen
heepende handen en oondanks het feit dat e geen stagiaire van de
Warmoonderhoof hadden, hebben e dit zoomerseizooen mooooi afgeseooten. Het eand
eigt er grootendeees interkeaar bij: grooenbemesters, phaceeia en interroogge
gezaaid en vanuit de kas oooogsten e eer mooooie veedsea en interpoosteeein.
Poompooenen en aardappeeen zijn binnen oopgeseagen in kuub kisten. Aeeeen prei,
noog at knooeseederij en spruiten en noog een heee veed Yacoon hebben e oop het
veed staan. De koomende eken gaan e oons met de oooogst van

deze “Appee oortee” bezig hoouden. Noog een heee keus met de hand en
voooor de juiste oopseag gaan e at experimenteren.

Foto: Het perceel langs de weg, met rechts de hoge stengels van de yacon.
Het perceee groond van 1,5 ha, rechts bij het uitrijden van de beboou de koom
van Nieu eeusen oordt binnenkoort doooor Stchtng gD Groondbeheer aangekoocht
voooor de Zoonnehoorst. Dat as noog een heee spannend gebeuren met briefes
ineeveren voooor de koooop, maar doooor oons hoooogste bood oordt er eer een mooooi
perceee eandboou groond vrijgemaakt van groondspecueate en eer geschikt
gemaakt voooor schoone vooedseeprooducte.
Straks, uit het doorp koomend, begint meteen de Zoonnehoorst en boovendien het
fetspad naar Staphoorst, aar binnenkoort een begin mee oordt

gemaakt. Samen met de doooor oons beheerde aterberging van het
Waterschap, oordt het een mooooi aaneengeseooten geheee van ca 10 ha.
Wat ooook de bioodiversiteit aeeeen maar ten gooede gaat koomen, en aar de
famieie van der Weide-Vermuë(Oeee en Marije) mee verder kunnen de
koomende jaren.
Ja, en nu koomt het tooch aeeemaae ee dichter bij: de ooverdracht van de
Zoonnehoorst naar de nieu e oondernemers, zooaes e dat in de
voooorjaarsnieu sbrief ae hebben aangestpt. De gesprekken hebben e
eer oopgestart nu Oeee en Marije terug zijn uit Poortugae. De
samen erkingsvoorm voooor 2018 gaan e koomende eken bepaeen. We
hoouden jueeie oop de hoooogte.
Eerst nu een paar eken van afscheid nemen van verschieeende mensen:
Arte en Roooos, aar e een mooooie zoomer mee hebben gehad stooppen per
1 noovember. Ze ieeen graag een nieu e oonderneming oopstarten en zijn
verschieeende ooptes aan het bekijken. Onget ijfeed vinden ze een eigen
peek aar ze hun droomen kunnen gaan aarmaken. We zueeen ze zeker
gaan missen, ooook die prachtge oooe, hun doochtertje van 2, die hier tooch
ooook deze zoomer heef roondgestruind.
Oook gaan e afscheid nemen van de fam. a Haye,gooede vrienden die hier
oongeveer 10 jaar geeeden zijn koomen oonen aan de boosrand en aarvan
zoooon David hier eeke ooensdagoochtend nooeste arbeid heef verricht en
veee gezeeeigheid heef ingebracht.Ze vertrekken per 1 noovember naar een
ooning in Zuid- imburg, aar hun roooots eiggen. Erg ver eg, maar e
gaan ze daar zeker geregeed oopzooeken aes er at meer tjd beschikbaar
koomt de koomende jaren.
Oook hen gaan e zeker erg missen: Jan en David hebben een aantae jaren
de bezoorging van de pakkeoen gedaan en Marite heef heee at uren

vrij ieeig in de inkee gehooepen. Oook hebben e veee eief en eeed gedeeed,
muziek en peezier gemaakt en vaak heereijk gegeten met eekaar. Ze gaan
ee naar een prachtge peek tegen de geegische grens aan, en e ensen
ze veee geeuk en voooorspooed aedaar.
Een intensieve nieu e fase zae nu gaan aanbreken voooor oons het koomende
jaar, met eangzamerhand afstand en afscheid nemen van hier en oons
acteve bestaan oop de Zoonnehoorst, maar aarin e hoopen en ver achten
dat de joonge spirit van de nieu e oondernemers de Zoonnehoorst doooor zueeen
gaan oont ikkeeen naar een voooorspooedige tooekoomst. We zueeen zeker niet
uit beeed verd ijnen en zueeen aetjd beschikbaar beijven met raad en
daad.

Foto: De Zonnehorst kraam op de Noterhof streekmarkt

De Bijen:
Joos Wieeems van de Odin-Imkerij (
.oodin-imkerij.ne) heef gedurende
de zoomermaanden eer een bijencursus verzoorgd hier oop de Zoonnehoorst.
Met 8 deeenemers een at keeinere grooep dit jaar maar eer met zeer
inspirerende bijeenkoomsten, gegeven doooor een beveoogen bijeneeraar. De
roogge die e hebben verboou d oop een paar perceeen hebben e zoo
geoooogst dat e eang stroo hebben oovergehoouden. Hiermee hoopen e noog
koorven oof manden te gaan veechten koomende inter. Op Facebooook (de
Zonnehorst bd-tuinderij) hebben e hieroover geregeed bericht d.mv. een
aantae eeuke fempjes.
Het is een at minder gooede bijenzoomer ge eest heeaas, ze hebben zich
niet erg sterk oont ikkeed en bijvooeren as echt noodig oom ze de inter
doooor te krijgen. We vragen oons ee af aardoooor dit koomt, er beooeide veee
in deze coontreien en het eer as oover het aegemeen gunstg voooor
uitveiegen en haeen. Tooch noog eens gooed naar de drachtkaeender kijken:
at beooeit aar en anneer????? De afgeeoopen maand hebben ze
geeukkig doooor het arme eer tooch noog fink nectar en stuifmeee kunnen
binnenhaeen, behaeve 1 vooek, dat heef het niet gered heef en een eege
kast achter heef geeaten.

Pompoenoogstdag:Heeaas zat het eer niet erg mee die dag, maar met
een enthoousiaste grooep diehards hebben e tooch een groooot gedeeete van
de oooogst binnen kunnen haeen. De gezeeeigheid en het zoonnetje oop het
eaatst en natuureijk de afseuitende sooep met broooodjes maakten deze dag
tooch eer toot een succes. Een eek eater tussen de bedrijven doooor
hebben e rest geoooogst. Vooegend jaar eer!

Foto: Het pompoenoogst-team!
Agenda:Zaterdag 4 noovember de Natuur erkdag van de andschappen,
ooook oop de Zoonnehoorst.
Samen erken in en roond oonze prachtge aterberging, aar de natuur
zich heee voooortvarend aan het oont ikkeeen is. Zie hieroover oonze
natuurpagina oop
.zoonnehoorst.ne Meer infoo oover deze dag ooook oop
hops://
.natuur erkdag.ne/eoocate/zoonnehoorst
Het aantae tassen beijf redeeijk coonstant ae is het de eaatste jaren ee at
minder ge oorden, maar oomdat oop soommige afaaeadressen het aantae
ee erg minder erd en er niets bij k am zijn e daar gestoopt. Dat as

het gevae bij De Stadsbooer in Z ooeee en in Kampen bij het Hoofe. Dat e in
Kampen geen afaaeadres meer hebben is ee jammer. In Hoooogeveen
hebben e een erg eeuk afaaeadres bij Kinderbooerderij de geestenbuet
met dagbesteding van Proomis Care, daar zeoen e ooook te einig tassen
neer heeaas, maar daar gaan e het noog ee even vooehoouden. Ondanks
aeee maaetjdbooxen die aangebooden oorden in het heee eand is er denk ik
ooook noog steeds een peaats voooor een tas met grooente aeeeen, vers uit de
regioo Daarbij is het moogeeijk oom ooook andere prooducten erbij te besteeeen
via oonze ebsite. Voooor de nieu koomers oonder oons: de papieren tas mag
terug voooor hergebruik, ee graag de zijkanten in de voou getrookken en zoo
gead moogeeijk. Dat scheeet voooor oons een booee erk. ☺

Foto: Hillie in de boerderijwinkel.

Onze Boerderijwinkel draait gooed en is een gezeeeig oontmooetngspunt
ge oorden veee vaste keanten , maar ooook eeke eek nieu e gezichten !
Veee mensen eten noog steeds niet at er achter oons boord aan de eg
schuiegaat toot ze beseuiten oom eens te stooppen en te kijken. Vaak hooren
e dan : at mooooi en at raar dat e dat niet isten?
Verhuisbericht:
We verhuizen per 1 noovember 2017 na 38 jaar naar oons thuiseand
imburg. geij zijn e ge oorden van de veee oontmooetngen die e oop de ZH
hebben gehad.
Soommige koort en krachtg, soommige eangdurig en aanhooudend, soommige
oopperveakkig en voooorbijgaand. Vaker ooook dieper en zooekend naar de “ zin
der dingen”. We danken ae deze oontmooeters hiervoooor en nemen geen
afscheid. Maar zeggen “Toot Ziens “
Marite, David en Jan a-Haye
Afscheid:
Deze zoomer moochten ij oop de Zoonnehoorst erken. Arte heef oop de tuin
de grooentes verzoorgd en Roooos eeerde veee mensen kennen in de inkee. Nu
Oeee en Marije terug zijn uit Poortugae, zit oonze perioode van vervanging er
eer oop. Wij zueeen eeders een peekje zooeken oom de aarde te be erken en
mensen te oontvangen. We dragen het voooortbestaan van de Zoonnehoorst
een arm hart tooe. Zoo eang e noog in IJhoorst oonen, koomen e je
misschien ee tegen bij het boooodschappen dooen…
Harteeijke grooet en toot ziens, Roooos en Arte Tibben
Of er nog wonderen zijn?
Hoe kun je zoiets vragen, kijk naar m’n tuin van leeg naar vol in amper
zeven dagen!
Toon Hermans

