
 

 
Nieuwsbrief Amelis’Hof april 2021 

 
 

Zaterdag 24 april; tuinwinkel Amelis’Hof & bloempluktuin weer open!! 
Zaterdag 24 april van 10.00-15.00 uur liggen de smakelijkste verse groenten en kruiden 

weer op de marktkraam, te weten rabarber, raapsteel, radijs, Sint Jansbosui, bosknoflook.  
De eerste bloemen kunnen worden geplukt. Wede, vergeet mij nietjes en de ossetong 

staan al te bloeien! 

I.v.m. het coronavirus kunnen maximaal drie mensen tegelijk boodschappen doen. Er komt een route zodat mensen 
die aankomen en vertrekken elkaar niet in de weg lopen en 1,5 meter afstand kunnen houden.  

Openingstijden tuinwinkel en bloempluktuin: 
zaterdag 10.00-15.00 uur 

woensdag 13.00-17.00 uur 

 
Aanschuiftafel/ la dolce vita  

Vanaf juni start de Aanschuiftafel; voor tuinhulpen, winkelklanten, pergoladeelnemers en verder iedereen die zin heeft 
op de tuinderij te eten. Verzamelen om 18.00 uur op de tuinderij met je lekkerste hapje voor ongeveer 4 personen.  

Data vrijdag 4 juni, zaterdag 4 juli, vrijdag 6 augustus en vrijdag 3 september. 
Afhankelijk van coronamaatregelen uiteraard. 

 

Op de tuinderij  
Waterornament 

De bouw van het waterornament vordert traag maar gestaag. 
Van het zitje in de boomgaard is de stapelstenen bank voorlopig af. Voorlopig, omdat we eerst willen zien hoe het 

geheel eruitziet als ook het waterornament klaar is. 

Muurkas 
De toestemming van gemeente Utrecht en de vergunningen van gemeente Bunnik voor het plaatsen van de oude 

muurkas tegen de schuur zijn binnen. We zijn het projectplan aan het schrijven en de fondsen aan het benaderen. 
De planning is om in november dit jaar te beginnen met de bouw van de muurkas. 

Kippen 

De kippen vormen een heerlijk rustig toompje. Twee grote Uilenbaarden, twee kriel, twee Welsumers en een 
Uilenbaard haan. Na de vorige agressieve haan is er nog steeds een beetje schrik dat als je bukt om kippenvoer te 

pakken, maar deze is zich van geen kwaad bewust en vooralsnog heel rustig. Er is plexiglas aangebracht rond de 
ingang van het hok, zodat die ontoegankelijk is geworden voor marters. Dat maakt dat de kippen ’s nachts een stuk 

veiliger zijn, zolang ze maar in het hok slapen.  
Loslopen op de tuin was deze winter niet zo vaak mogelijk, omdat onze tuinhond Bes meestal daar nu rondloopt. We 

hebben hoop dat dat nog wel goed komt. Bes met de katten gaat het ook steeds beter! 

Tuin 
Als ik in deze tijd, half april, een zandcollega bezoek, sta ik altijd jaloers te kijken hoe groot bij hun de planten al zijn.  

Tja, dat is een nadeeltje van telen op klei, het komt langzaam op gang in het voorjaar. Vooral bij biologisch telen zie 
je dat goed, want de voedingsstoffen voor de planten komen pas vrij als het bodemleven actief wordt. Bij kunstmest 

heb je daar veel minder last van; dat spul lost makkelijk op en kan de plant zo opslurpen. Wel eens gezien bij een 

gangbare teler, die drie weken later spinazie zaaide en toch drie weken eerder aan het oogsten was. Maar dat is niet 
wat we willen. Dus moeten we in april geduld hebben, de oogst in mei komt maar langzaam op gang. Tegenwoordig 

zit ik daar niet meer mee, want ik weet dat we het in het najaar dubbel en dwars goed gaan maken. Mijn 
zandcollega’s gooien half oktober het bijltje erbij neer, de groei is er compleet uit. En wij zijn nog tot Kerst volop aan 

het oogsten. 
 

 
In verband met de coronamaatregelen zijn er dit jaar verder geen activiteiten gepland. 


