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Evaluatie Plan van aanpak werkgroepen d’n Hof van de Toekomst Uden
Werkgroep: Voorlichting/ Activiteiten
(Voorheen werkgroepen Communicatie/ Educatie/ Activiteiten)
Coördinator: Annemieke van den Ing
Leden: Ellen Elens, José Klotz, Per ten Westenend, Arend Joosten, Bertus ten Pas, Adrie Fijnvandraat,
Annemieke van den Ing
Onze doelen voor 2016 en voor de iets langere termijn:
Algemeen: Goede communicatie een basisvoorwaarde is voor het welslagen van onze missie en visie, vooral
de gezamenlijkheid, het kennis delen en kennis ontwikkelen, educatie, etc.
A. Educatie en kinderen
1. We willen nieuwe leden goed blijven opvangen en inwerken in de permacultuur in samenwerking met
het DB en afstemming met de sub werkgroep permacultuur.
2. We willen D’n Hof actief blijven promoten m.b.t. rondleidingen en publieksactiviteiten, in
samenwerking met de werkgroepen communicatie en activiteiten.
3. We willen samen met de Vrije school de rijke leeromgeving voortzetten en verder uitbouwen voor
groep 7/8.
B. Voorlichting tbv leden
4. We willen in overleg met de andere coördinatoren en met input vanuit de werkgroepen een cyclus van
informatieve thema rondleidingen gaan ontwerpen en uitvoeren zowel voor leden als voor
buitenstaander en een paar korte inhoudelijke presentaties voor leden en /of buitenstaanders : Zeker
zijn: dagdeel 5 van de cursus ecologisch moestuinieren van VELT (februari, Ellen Elens en Annemieke
van den Ing), twee dagdelen Scharrelkids moestuinieren voor (groot)ouders en (klein)kinderen (2
maart en 6 april, José Klotz, Els Kuijpers, Annemieke van den Ing). Verder denken we aan: een
inhoudelijke bijeenkomst fermenteren of composteren, een dagdeel verantwoord wildplukken.
C. Permacultuur
Zie subsidieaanvraag BMF
D. Activiteiten
- Ons doel is samenwerking te verbeteren
- Samen ontmoeten.
- Verbindingen leggen met...
Hebben we onze doelen bereikt?
Algemeen: Goede communicatie blijft een thema dat permanente aandacht vraagt. Het gaat nooit vanzelf.
Om de communicatie met de leden te waarborgen is 11 maal een nieuwsbrief verschenen met daarin een
vooruitblik op de komende 6 weken. Deze nieuwsbrief wordt redelijk gelezen, maar niet door iedereen.
Tussentijds werden ook nog mails met specifieke informatie naar leden gestuurd. Facebook en twitter worden
nauwelijks gebruikt. Dit zou een thema kunnen zijn voor de toekomst. De website wordt goed actueel
gehouden en we horen van nieuwe leden terug dat ze gebruik maken van de beschikbare informatie.
De externe communicatie vindt plaats via de publieksservice van IVN. IVN verzorgt ook de communicatie met
de lokale pers. Van een planmatig mediabeleid binnen D’n Hof is geen sprake. Er worden vooral ad hoc
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berichten gemaakt. De vraag is ook of dat nodig is. Elk kwartaal verschijnt een column “Groe(n)ten van D’n Hof
in het IVN blad Wijs(t)heden. De externe informatie heeft voldoende nieuwe leden opgeleverd, alleen van het
aanbod van “seniorenbakken” is geen gebruik gemaakt, wellicht mede doordat KBO niet wilde meewerken
met de publiciteit.
Educatie, voorlichting en kinderen
1. De opvang en het inwerken van nieuwe leden is dit jaar weer beter verlopen dan het jaar ervoor.
2. Op de Open dag op 4 juni waren ongeveer 50 bezoekers. Een belangrijke kans die we dit jaar kregen
was deelname aan de Open Tuinen dag van Groei en Bloei op 18 juni. Als koffie/thee/pauzepunt werd
D’n Hof door ruim 200 gasten uit de regio bezocht. Diverse leden namen spontaan een aantal
rondleidingen voor hun rekening. Verder heeft D’n Hof zich gepresenteerd op het Natuurfeest van het
Natuurcentrum op 17 juli , we hebben ook enkele malen verstek moeten laten gaan vanwege
problemen met de bemensing (Jubileum Udens Kersenboomgaard) . De conclusie is dat we heel
kritisch moeten kijken welke evenementen voor ons zinvol zijn om tijd in te steken en welke niet. Bij
Uden doet Duurzaam hebben we afgehaakt.
3. De schooltuin heeft goed gedraaid dit jaar. De tuin is groter geworden en klas 5/6 is ook gaan
deelnemen. Om de druk op de begeleiders van D’n Hof te beperken, wisselen beiden groepen elkaar af
en komen om de 2 weken. Het aantal begeleiders is niet uitgebreid en blijft dus kwetsbaar.
Het gewenste klein gereedschap voor 25 kinderen is er gekomen.
4. Er zijn twee Scharrelkids Moestuinieren middagen georganiseerd die goed werden bezocht. Enkele
Scharrelkids gidsen van IVN hebben geholpen bij de begeleiding.
Voorlichting t.b.v. leden
De cyclus van informatieve themabijeenkomst en rondleidingen is niet van de grond gekomen. Bij nader inzien
was er intern onvoldoende draagvlak. Er kwamen geen thema’s en ideeën vanuit de andere werkgroepen. Dat
wil niet zeggend at er niets is gebeurd! In september heeft Tineke Tieleman een workshop Zalf en tincturen
maken verzorgd die door 12 deelnemers werd bezocht. Op 15 oktober heeft Ellen Elens een workshop
verzorgd over de basisprincipes van de permacultuur. Hoewel deze workshop primair was aangeboden aan de
nieuwe leden, werd deze uiteindelijk bezocht door 8 leden die al langer op D’n Hof zijn en één nieuw lid.
Voorlichting i.z. Permacultuur
De subwerkgroep Bokashi heeft met succes een subsidie aanvraag gedaan bij BMF. Het verslag is te vinden bij
de wg Compost. Bij evenementen is de informatie over Bokashi steeds aanwezig, maar er is nog steeds weinig
kennis van en betrokkenheid bij Bokashi onder leden. Hier is nog veel te winnen.
Activiteiten
De volgende activiteiten hebben plaats gevonden:
- Maandelijkse Hofborrels
- Nieuwjaarsborrel samen met Gilde
- Lunches tijdens alle kluszaterdagen
- Open dag op 4 juni
- Open tuinen dag op 18 juni
- Deelname aan natuurfeest op Natuurcentrum 17 juli
- Jeu de Boules toernooi met Gilde (22 deelnemers) op 28 augustus
De geplande familiedag voor leden (het oogstfeest) is niet doorgegaan wegens gebrek aanbelangstelling. Het
tijdstip was niet goed gekozen. We bekijken of we volgend jaar een nieuwe poging gaan wagen.
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