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Samenvatting van de jaarverslagen 2016 van de werkgroepen
De Eetbare Tuin:
Leden: Arne Clements, Ellen Elens, Nico Ettema, Anke Jans, Fred Onbelet, Yvonne Ree,
Els Kuijpers (Coördinator)
Onze doelen voor 2016 en voor de langere termijn hebben we deels gehaald:
Wederom minimaal 20 soorten nieuwe eetbare planten verbouwen door ruilen en aanschaffen
Selectiecriterium blijft boek van James Wong: “James’ nieuwe eetbare tuin”; op langere termijn zijn er 50
soorten eetbare planten aanwezig;
Nico heeft op verschillende manieren planten bij elkaar weten te verzamelen;
We willen samenwerken met de Kruidentuin en de Vlindertuin; NIET samenvoegen;
Marie-Elise en Rineke, van de Vlindertuin hebben geweldig hard gewerkt en een Pluktuin
gerealiseerd in de Eetbare Tuin.
Jaarverslag werkgroep Vlindertuin 2016
Leden: Nico Ettema, Rineke Reijnierse, Marie-Elise Koenders
De doelen van 2016 waren:
- Vlindertuin onderhouden
- Kennis van planten vergroten
- Logboek vlinderwaarnemingen bij houden
- Op website waarnemingen met foto publiceren
- Opkweken van vlinderplanten
- Opkweken van vlinderplanten
Het onderhoud van de vlindertuin is goed gelukt. Er zijn enkele keren afspraken gemaakt om samen het
onderhoud te verrichten en daarnaast is er ook afzonderlijk in de tuin gewerkt.
In het voorjaar is er een pluktuin opgezet. Hiervoor zijn in de kas verschillende éénjarigen gezaaid en zijn er
vaste planten gepoot in het voorste deel van de Eetbare tuin. Niet alle zaadgoed is even goed opgekomen,
maar er was voldoende om de pluktuin te vullen. Er zijn ook dahlia’s gepoot; deze zullen komend seizoen
aangevuld worden met geschonken knollen.
De pluktuin zag er zeer kleurig en fraai uit. De boeketjes die door Marie-Elise en Rineke zijn gemaakt waren
zeer gevarieerd en kleurig. Ze werden gretig afgenomen door de leden.
Het voortuintje van het Gilde, dat vorig jaar was aangelegd, is dit jaar goed aangeslagen en onderhouden.
Op de website zijn fraaie foto`s van de vlindertuin geplaatst.
Het bijenhotel bij de vlindertuin hebben een aantal solitaire bijtjes gaatjes bezet, maar het aantal blijft
beperkt.De bijenkas is goed bevolkt geweest en er werd goed gevlogen. In juli was er een vlucht van de bijen,
een grote tros bijen in een perzikboom bij de vijver, die door de imker Chris Hoefnagels is opgehaald. Het
aantal vlinders was evenals vorig jaar beperkt, maar dat was ook een landelijke trend. In het tweede deel van
de zomer kwamen er meer soorten, maar geen bijzondere soorten.
Het voornemen om een plattegrond te maken met daarop aangegeven de soorten vlinderplanten is ook in
2016 nog niet uitgevoerd.
In het bosplantsoen naast de vijver zijn de bramen gesnoeid en zijn meerdere soorten bolletjes en bosplanten
zoals daslook, boshyacint, enkele varens, judaspenning etc. Het doel is om de biodiversiteit in D`n Hof te
vergroten. De wens bestaat om meer bolletjes aan te planten in de vlindertuin
Jaarverslag werkgroep water

Leden: Hans van de Kolk, Arne Clements, Piet Hellings, Ellie en Jeroen Kuitert, Annemieke van de Ing

De geplaatste watertanks voldoen aan de behoefte van de leden. Daarmee lijkt een belangrijk knelpunt te zijn
opgelost. Het water geven in de kas is dit jaar ook prima gegaan ondanks de warmte. De aansluiting van de
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watertank was een succes ondanks het feit, dat waarschijnlijk door kwajongens of een vergissing van een van
de watergevers de kraan is blijven open staan.
Jaarverslag werkgroep Producten
Leden: Arend Joosten, Hans van der Kolk, Ad van Driel, Annemieke van den Ing, Nico Ettema, Bertus ten Pas,
Reinier Kana, Chutikan van Hout
De werkgroep Producten is een samenwerkingsverband van de werkgroepen kassen, productietuin en winkel.
We hebben een lijst samengesteld met de groenten die we in overleg met de leden wilden gaan kweken. De
leden konden zelf hier op inschrijven en hun bestelling plaatsen. De reacties hierop waren beperkt. Over het
algemeen voldeden de opgekweekte groenten aan de vraag.
Naast de groenten zijn er ook bloemen voorgezaaid voor de pluktuin. Hierbij zijn enkele soorten slecht
opgekomen, maar de nieuw aangelegde pluktuin was in combinatie met vaste planten een groot succes. Er zijn
ook twee kratjes met plantgoed geleverd aan Kinderdagverblijf De Vlindertuin. Men is hier ook gestart met
een pluktuin voor de kinderen.
Winkel: De opbrengst van de verkoop was veel minder dan in 2015, maar dit was het gevolg van de
vernieuwde opzet. Er is voldoende geld binnen gekomen om de uitgaven van enkele tientjes te compenseren.
Om het rattenprobleem in de kassen te verminderen is al het materiaal, dat niet nodig was voor de productie,
uit de kassen verwijderd. Hierdoor waren er geen schuilmogelijkheden meer en was het rattenprobleem in de
kassen opgelost.
Werkgroep DB
Leden: John Kuijpers, Annemieke van den Ing, Yvonne Ree
De belangrijkste punten waarmee het DB zich heeft beziggehouden:
1. Afronding van huur- en pachtcontracten met gemeente Uden en met het Gilde.
Start van de huur- en pacht betalingen.
2. Versterken van de goede relatie met het Gilde
3. Samenwerking met IVN Uden
4. Verzorgen van het coördinatorenoverleg en waar nodig van de afstemming tussen de werkgroepen
5. Verzorgen van de nieuwsbrief
6. Overige externe contacten
 De contacten met Uden Doet Duurzaam (zijn op een laag pitje gezet)
 Natuurfeest Natuurcentrum
 Groei en Bloei
Voor het komend jaar komt de plaats van Annemieke van den Ing vacant. Ellen Elens heeft zich beschikbaar
gesteld. Er is een rooster van aftreden gemaakt.
WG Communicatie
Leden: Ellen Elens en Annemieke van den Ing
In 2016 is de werkgroep samengegaan met de werkgroepen voorlichting/educatie/kinderen en de werkgroep
activiteiten. John Kuijpers en Edith Vissers zijn uit de werkgroep gegaan
Zie gezamenlijk verslag hieronder
WG Activiteiten
Leden: José Klotz, Peer ten Westenend, Els Kuijpers.
In 2016 is de werkgroep samengegaan met de werkgroepen voorlichting/educatie/kinderen en de werkgroep
communicatie. Zie gezamenlijk verslag hieronder
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Jaarverslag werkgroep Voorlichting/educatie/kinderen/permacultuur
Leden: Arend Joosten, José Klotz, Bertus ten Pas, Ad van Driel, Adrie Fijnvandraat, Ellen Elens, José Klotz, Peer
ten Westenend, Els Kuijpers, Annemieke van den Ing (coördinator)
De werkgroep heeft de volgende activiteiten ondernomen of ondersteund:
Activiteiten: Open dag, de Hof borrels, de lunches op de kluszaterdagen de kerstborrel en nieuwjaarsborrel,
Jeu de boules toernooi en BBQ met het Gilde. We waren gastheer/vrouw voor de Open tuinen dag van Groei
en Bloei. We hadden weer een stand op het Natuurgefeest van het natuurcentrum. De schooltuin is uitgebreid
van 1 naar 2 groepen die om en om de schooltuin bezoeken op vrijdagmiddag. En we deden een succesvolle
subsidieaanvraag bij BMF voor de Bokashi groep.
We hebben de volgende cursussen georganiseerd:
- Permacultuur module als aanvulling op VELT moestuin cursus
- Workshop zalf en tincturen maken o.l.v. Tieneke Tieleman
- twee Scharrelkids Moestuinieren middagen voor kinderen
- workshop basisprincipes permacultuur o.l.v. Ellen Elens
- vervolg bijeenkomst: maken van een jaarplan voor je tuin
Jaarverslag wg Accommodatie
Leden: Fred Onbelet, Theo van der Velden en Jan-Willem Otterdijk.
Een kleine greep uit de verrichte werkzaamheden zijn:
• Keuken geplaats
• Verlichting gecontroleerd
• Lichtsensor buitenverlichting vervangen
• Hek gerepareerd
• Kettingzaag gerepareerd
• Grasmaaier gerepareerd
• Opruimen werkplaats
• Diverse transport naar milieustraat i.v.m. afvoer afval
• Luik met contragewicht gemaakt in trapgat, zodat het luik dicht blijft
• Betimmering onderaan trap naar zolder in kantine
• Verwarmingsketel gecontroleerd
Jaarverslag Kruidentuin
Leden: Yvonne Ree, Tineke Tieleman, Mieke Saras.
Wens is dat de kruidentuin een gebruikstuin wordt voor alle leden.
De thee-, tuin-, mediterrane-, en overige kruiden mogen door alle leden (met respect) voor eigen gebruik
geoogst worden.
Tweewekelijks op een vaste avond, bijv. Dinsdag, werken we samen in de kruidentuin. Te beginnen de eerste
week van de zomertijd. 1e week van april. Dit is tevens een moment om samen te overleggen en af te
stemmen. Nieuwe leden zijn altijd welkom.
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