
 
Nieuwsbrief April 2015 

Tuinperikelen           
Het voorjaar leek te beginnen vorige week, mooi droog weer, aangename 
temperaturen, de bijen vlogen op de prachtig bloeiende krokussen en we konden 
het land bemesten en bewerken en gereed leggen voor het nieuwe seizoen. De 
teeltbedden heeft Olle er mooi strak ingereden en het eerste plantgoed: 
slasoorten, spinazie en vroege bietjes is inmiddels geplant. Gelukkig hebben we die 
bedden onder vliesdoek gelegd, want er volgden een paar nachten met flinke 
nachtvorst, tot - 3 a -4 aan de grond, en nu liggen de temperaturen overdag ook 
wat onder normaal. 
Omdat we geregeld voldoende handen beschikbaar hebben, kunnen we de bedjes 
in de belevingstuin ook allemaal goed aanpakken zodat we daar ook een goede 
start mee maken. De bloemen die die we afgelopen najaar hebben geplant 
vertonen al jonge scheuten en we zijn erg benieuwd wat voor bloemenpracht 
daaruit zal groeien. Lotte heeft op zich genomen om in die belevingstuin een 

 

 mooie ronde kruidentuin aan 
te leggen dit voorjaar en ze is 
al geregeld aan het zaaien en 
planten. 
Uit de kas oogsten we 
inmiddels de eerste 
raapstelen, verse knoflook en 
de verschillende keuken 
kruiden hebben de winter ook 
goed doorstaan zodat we die 
ook al weer beschikbaar  

hebben. De veel geprezen Winterpostelein heeft inmiddels plaats gemaakt voor 
spinazie, sla, bietjes en paksoi, zodat we daar vanaf half april ook weer zelf in 
kunnen voorzien. Het lijkt er op dat we dit jaar goed voorzien zijn van stagiaires: 
Lotte en Mathé blijven tot de zomer in ieder geval een paar dagen in de week; 
vanaf week 14 komt Alan Wooning uit Rotterdam van de eerstejaars 
Warmonderhofgroep voor een half jaartje leren en meedraaien en eind mei komen 
2 Vrije School 9e klassers uit Litouwen hier voor 3 weken hun landbouwstage doen. 
We vinden het altijd ook erg leuk om een paar van die leerlingen hier te hebben.  
 

Dit jaar ga ik me nog intensiever bezighouden met de 
bijen door deelname aan het 
Odin bijenproject ( 
www.odin-imkerij.nl ). De 
landelijke BD Imker dag is 
vorige week geweest in Zeist 
en dracht en landschap 
wordt dit jaar speerpunt. 
Tekort aan voedsel en 
landschaps- verarming is 
naast alle foute chemie in de 
landbouw en de natuur 
mede oorzaak van de 
teruggang en verzwakking   
van de bijen. In samenwerking met Biodivers ( www.biodivers.nl ) zaaien op 
verschillende perceeltjes inheemse bloemenmengsels en we hebben al 
perceeltjes bloemenrijke graslandjes, waar onze bijen veel plezier aan zullen 
beleven. Nu met de krokussen beginnen ook  de andere  voorjaarsbloeiers te 
komen: o.a. Speenkruid, Bosanemoontjes, Groot Hoefblad, wilgensoorten en 
sleedoorn 
Van een buurman kunnen we een perceel van ca. 5000 m2 inzaaien met een 
bloemrijk graanmengsel, zodat daar voor de insecten en de vlinders ook veel te 
halen valt deze zomer en de buren er ook nog veel plezier aan kunnen beleven. 

 

Het perceel langs de 
Evenboersweg ( de Punt ) 
hebben we dit voorjaar 
omgewerkt, om als akker 
voor gerst en 
pompoenen te gaan 
gebruiken. Als de bodem 
warmte een beetje hoger 
wordt gaan we daar 
zaaien. 

Zeer binnenkort wordt de Zonnehorst verblijd met een nieuwe trekker. Door een 
prachtig gebaar van vrienden hebben we kunnen besluiten om een nieuwe aan 
te schaffen, een rode Shibaura 50 PK met voorlader en lepels en op de juiste 
spoorbreedte. Binnenkort op ons terrein te bewonderen!!!! 
Onze oude Fiat functioneert nog prima maar kan het dan wat rustiger aan doen. 
Het risico dat het 50 jaar oude beestje het begeeft werd toch wel erg groot. Door 
wat schoffel - en transportwerk kan ie mooi in conditie blijven!!.....? 
Tot de volgende,                                              Henk 

http://www.odin-imkerij.nl/
http://www.biodivers.nl/


Ik geef de pen door aan: Mathé Baas. 
Dag mijn naam is Mathé Baas en ik loop stage bij de Zonnehorst sinds afgelopen 
jaar Augustus. Ik loop hier stage omdat ik het belangrijk vind de wereld beter 
achter te laten dan de staat waarin deze nu verkeert. Deze realisatie kreeg toen ik 
na mijn studies geluid en licht op wereldreis ben gegaan, (in onder andere Nieuw 
zeeland en Australië en Zuidoost Azië) en hier veel in de buitenlucht (fruit en 
groenteteelt) heb gewerkt.  
Toen ik hier in Punthorst werkte viel het me op dat er overal in de reguliere 
landbouw veel middelen gebruikt worden die voor de inheemse natuur niet 
bevorderlijk (progressief) of hernieuwbaar zijn, en er veel natuur kapot wordt 
gemaakt om tot een product te komen. Ik vind het buitenwerken heel fijn maar ik 
ben het niet eens met de manier waarop er geteeld of rekening gehouden wordt 
met de natuur. Dit heeft me gemotiveerd of tot inzicht gebracht dat ik deel wil 
uitmaken van een verandering in het proces van voedselvoorziening van de natuur 
naar de mens.  

 
Toen ik terug was van deze reizen ben ik een studie groenteteelt begonnen aan de 
Groenewelle in Zwolle en stage gaan lopen bij De Zonnehorst. Sinds ik hier stage 
loop heb ik al veel geleerd over samenwerking tussen natuur en mens. Ook door de 
landbouw cursus van Rudolf Steiner ernaast gevolgd te hebben doorzie ik steeds 
meer hoe dit samenwerkingsverband tussen mens en natuur ook heel positief voor 
beide kan zijn in plaats van dat het alleen zorgt voor ons voedsel. Hier ben ik de 
Zonnehorst (Henk , Hilly en Olle) dan ook zeer dankbaar voor, en ik draag ze warm 
hart toe voor wat ze tot nu toe voor de wereld hebben betekend en nog verder 
zullen gaan betekenen. 
 

Al voor in uw Agenda: 
Zondag 21 juni : Open Dag, met diverse activiteiten. 
12 April, 7 Juni en 6 September: Streekmarkten Nooterhof Zwolle. 

 

 

Diverse Dingetjes: 
Ben onze vaste en trouwe zorgvrager 
op dinsdag die al  20 jaar bij ons komt 
is helaas geveld door een lichte 
beroerte! Wij missen hem erg en hij 
ons, want hij verveeld zich nu al. Hij 
loopt nog met een rollator dus dat is 
nu met die modder niet handig, maar 
als het mooi weer wordt gaan we 
hem zeker ophalen! Wie hem een 
kaartje wil sturen, wat hij zeker 
prachtig zal vinden kan dat sturen 
naar: Ben van Lenthe, Raiffeisenstraat  
79,7711JG Nieuwleusen. 
 

  
Goede gebruikte tassen mogen terug, wel 
graag in de vouw getrokken (zijkanten)en 
glad gestreken. Dat scheelt  toch weer 
schrijfwerk en bomen ! Het weer is nu niet 
zo mooi dat je zegt ,kom laten we eens 
lekker gaan kamperen, maar jullie zijn van 
harte welkom op onze camping of in ons 
gezellig trekkershuisje (4 pers)Zie ook onze 
website . Je kunt prachtig wandelen en 
fietsen in de buurt. b.v. Het Reestdal  en de 
Staatsbossen van Staphorst. 

Vraag… 
Je kunt gezond of ziek zijn, je kunt het alle 
twee, belangrijk is alleen de vraag die luidt: 
wat doe j’ er mee?        
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