
 

Eindejaar nieuwsbrief.                                                                                                

Da’s even geleden. Met het tuinseizoen zo goed als voorbij en revaliderend van een 
knieoperatie heb ik nu alle tijd om het jaar tot nu toe even de revue te laten passeren. 

Na een paar maanden zonder vaste medewerker afgelopen winter, is in april Max van 
den Dool hier in dienst gekomen. Met Elsa en dochtertje Amber hebben ze hier op het 
erf een Yurt geplaatst waar ze in zijn getrokken.   
Een prachtige verblijf en op een mooie plek vlak bij de bijenstal.  
Het voorjaar verliep vrij nat maar toch wel redelijk voorspoedig wat grondbewerking en 
voorbereiding voor het nieuwe seizoen betreft, zodat we op tijd de gewassen aan de 
groei hebben gekregen. Vanaf half mei is er dan ook een mooie productie op gang 
gekomen, die gestaag heeft doorgelopen tot ver in de herfst. Vooral de peulen die we 
voor Odin hebben gezet deden het geweldig. Momenteel oogsten we nog volop spruiten, 
prei, boeren- en palmkool en nog wat veldsla en groenlof, hoewel die na de vorst van 
vorige week wel aan het aftakelen is. Uit de kas oogsten we nog veldsla, diverse kruiden, 
rucola en winterpostelein. Op de leeg geoogste plekken zaaien we al spinazie en 
worteltjes voor het voorjaar. Onze nieuwe teelt, de Yacon ( zie kader ) is goed geslaagd 
dit jaar, een mooi gewas en redelijke opbrengst ondanks de nog wat zure grond waar hij 
stond. Door flink wat kalk te strooien dit najaar op dat perceel denken we deze 
zuurgraad behoorlijk te verhogen, zodat het komende jaar de voedingsstoffen beter 
beschikbaar komen voor de planten. In onze winkel zien we een gestage groei van 
klanten en omzet, en bij de tassen abonnementen zien we ook weer een lichte groei, na 
een half jaar van enige teruggang.  

De webwinkel, waar we even niet 
voldoende energie in hebben kunnen 
steken blijft toch een stabiele omzet 
vertonen. Daar liggen ook nog ruime 
mogelijkheden en uitdagingen om te 
groeien.  
  



Deze zomer ook ruim in de activiteiten gezeten: verschillende rondleidingen, een aantal 
weekeind-workshops, een werkweek van de Vrije school Groningen, de fietsexcursie 
Warmonderhof 1e jaarsstudenten,  een filmavond over de bijen en een BD bijencursus.  
Deze werd gegeven door Jos Willems, de imker van Odin en als “Kraaybeekerhof op 
Locatie” activiteit. Een  goed bezette cursus, waarin de 11 deelnemers in 6 
bijeenkomsten, theorie en praktijk in onze bijenstal hebben kennis gemaakt met de 
kunst van het BD imkeren.   
                                        (Foto voorblad: Hangkorf.)                                                                           
 
Voorjaar 2017 start een nieuwe cursus, waarvoor al ingeschreven kan worden. 
https://www.kraaybeekerhof.nl/academie/kraaybeekerhof-op-locatie/biodynamisch-
imkeren-punthors 

                                      Foto rechts: Natuurbouwraam. 
 
Het wonen op het bedrijf met het jonge gezin van 
Max in de Yurt is niet meegevallen en we hebben in 
goed overleg dan ook in oktober besloten om niet 
samen verder te gaan. Gelukkig hebben ze inmiddels 
een plek gevonden waar ze zelfstandig aan de slag 
kunnen. 
Na dus weer een intensieve zomer, waarin voor ons 
nu toch wel  helderder is geworden hoe we de 
Zonnehorst graag willen overdragen aan opvolgers, 
zijn we nu een opvolgingstraject ingegaan volgens 
het stappenplan van Landgilde, een 
bemiddelingsbureau voor bedrijfsopvolging in de 
biologische landbouw. (www.landgilde.nl )        
Aangezien mijn knieoperatie voor deze winter op de 
planning stond, waardoor ik een aantal weken uit 
roulatie zou zijn en een week  of 6 geen auto mag 
rijden, kwam het als een geschenk uit de hemel dat 
Olle van der Weide, die hier 2 jaar voordien heeft  

gewerkt en in het voorjaar met vrouw en kindje naar Portugal was vertrokken, weer 
terug in Nederland is gekomen en een job heel goed kon gebruiken voor deze winter.  
Hij kent het hele bedrijf en draait sinds 4 weken volledig mee.  
Ook Marije, zijn vriendin heeft al wat dagdelen in de winkel gewerkt.                                                            
Voor Hillie is de werkdruk, naast het weer oma worden wel even erg pittig geweest, 
maar gelukkig hebben we veel mensen om ons heen die inspringen waar nodig.  

Tot de volgende,                                                                                                                     Henk              

  

https://www.kraaybeekerhof.nl/academie/kraaybeekerhof-op-locatie/biodynamisch-imkeren-punthors
https://www.kraaybeekerhof.nl/academie/kraaybeekerhof-op-locatie/biodynamisch-imkeren-punthors
http://www.landgilde.nl/


Deze zomer is de woning naast ons, nr. 26, prachtig verbouwd en sinds een paar weken 
hebben we nieuwe buren: Clarien en Paul. Zeer geïnteresseerd in onze activiteiten en 
ondernemend om samen, ook met de hectare grond aansluitend aan de Zonnehorst de 
ecologische en biodynamische visie op grond-en landschapsbeheer verder vorm te 
geven. Heel mooie ontwikkelingen vinden wij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Yacon of Appelwortel (Polymnia sonchifolia) 

Een eetbare knol die van oorsprong uit het 
Andesgebergte in  Zuid Amerika komt, waar 
hij op 900 tot 3000 meter hoogte groeit.  
Kan wel meer dan 1,5 m hoog worden.                        
Een prachtige gewas, dat wel tot 20 knollen 
per plant kan vormen, als bij dahlia’s.           
Smaak is friszoet door z’n natuurlijke glucose; 
een beetje appelachtig en in een goede 
zomer dichtbij meloensmaak. Roerbakken, 
koken, frituren, maar ook rauw door salades, 
alles is mogelijk voor deze verrassende wortelgroente. Heeft door z’n natuurlijke suikers- 
Inuline - een medicinale werking. Het jonge blad kan als spinazie gegeten worden en in 
gedroogde vorm  als een medicinale thee te gebruiken. De knollen zijn zeer kwetsbaar bij 
het oogsten, maar de gebroken, beschadigde en kleinere knollen  kunnen heel goed 
dienen voor een smakelijke siroop. 

 

 
Afhaalpunten:                                                                                                                               
Per 1 januari stopt de Wereldwinkel in 
Dedemsvaart. Gelukkig hebben we 2 nieuwe 
afhaaladressen in het dorp gevonden:  
de Read Shop, schuin tegenover in de 
Julianastraat, nr 12 en de sportschool  
“The Training Club” aan de Langewijk, nr 366.   
Wel wat uit het centrum maar ook dagelijks 
druk bezocht, en Fit zijn/worden en goede 
voeding passen heel goed bij elkaar.   
Kansen om verder te groeien.   
In Ommen zijn we gestopt met onze tassen.  
Te weinig animo bij het afhaalpunt.  
Hier liggen nog wel kansen om opnieuw  
op te starten op een goede plek.                                                                                                        

Ook in Balkbrug hopen we nog een goed afhaalpunt te vinden. Tips van harte welkom. 

  



December, Kerst- en Jaarwisseling:                                                                                                  
Nog maar een week of 4, dan is het jaar al weer bijna om. Dit jaar gelukkig geen andere 
bezorgdag door de feestdagen.  We hebben ons voorgenomen tussen Kerst en Nieuwjaar 
er even tussen uit te gaan met z’n beiden. Olle en Marije nemen de boel dan waar hier. 
We slaan met de tassen een weekje over ( week 52 ), maar de winkel zal gewoon open 
blijven. Dus ieder van harte welkom om ook ons totaal sortiment eens te bekijken en/of 
een eindejaars wandeling over de Zonnehorst te maken.  
Op vrijdag de 30 ste, vanaf 16.00 u  hierbij uitgenodigd voor onze Eindejaarsborrel met 
oliebollen en knieperties bij knapperend houtvuur. Voor een gezellige afsluiting.     

Lichtwortel                                                                                                                                               
De lichtwortel die we bij de bijenstal telen in de verhoogde bakken, hebben we 
kortgeleden geoogst. Mooie exemplaren zijn er uit gekomen, waarvan de langste 1 
meter diep was gegroeid. De komende weken gaan we drogen en verwerken zodat we 
weer wat voorraad hebben. Op onze site staat nu wat uitgebreidere informatie over 
deze medicinale “Shan Yao” (www.zonnehorst.nl) 

Overdenking                                                                                                                                                        
Een filter verwisselen, neusjes afvegen,  vergaderingen bijwonen, rommel in huis 
opruimen, afwassen, oliepeil controleren  - Denk niet dat dit alles je afleidt van 
gewichtiger zaken. Al die karweitjes zijn geen problemen waaraan we hopen te 
ontsnappen, zodat we kunnen gaan “mediteren” om ons “ pad  “te vinden - ze zijn ons 
pad …..     

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winterplaatje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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