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Beste leden, daar zijn we weer, na de zomerstop. Veel leesplezier 

Deze nieuwsbrief en alle informatie over D’n Hof ligt standaard binnen  op tafel in een blauwe map. 

De volgende verschijn begin september. 

 

Belangrijke data: 
Augustus 
Zaterdag 13 
Maandag 22 
Vrijdag 26 
Zondag 28 
 
September 
Zaterdag 3 en 17 
Zaterdag 10 
Zondag 25 
 

 
 
Kluszaterdag, alle hens aan dek. 
Coördinatorenoverleg   
D’n Hof borrel   
Jeu de boules toernooi  + BBQ samen met Gilde 
 
 
Workshop olie maken  
Kluszaterdag 
Familiedag/ oogstfeest op D’n Hof 

 
 
09.00 - 13.00 
19.30 - 21.30 
16.00 - 18.00 
16.00 - 20.00 
 
 
09.30 – 12.00 
09.00 – 13.00 
16.00 - 20.00 

    
    

1. We hebben de laatste maanden opnieuw enkele nieuwe leden mogen verwelkomen. D’n Hof zit nu op 

één tuin na vol!!! 

We verwelkomen: Annemiek Hageman (nieuwe maatje van Isabelle Röben) en Frank de Kok. 

2. De gemeente Uden  heeft opnames gemaakt D'n Hof, ook met een drone. Deze beelden gaan 

onderdeel vormen van een Promotiefilm Uden 

3. Herhaalde dringende  oproep! Als je weggaat kijk of er iemand in het zicht van de poort werkt, 

mensen achterin hebben geen toezicht. Controleer of je de laatste bent of laat weten dat je weggaat. 

En sluit alles goed af! We hebben te vaak ongewenste gasten.  

4. D’n Hof  heeft zich weer gepresenteerd op het natuurfeest van het Natuurcentrum de Maashorst. 

Ellen Elens heeft het gecoördineerd. Het was erg gezellig. We hebben ons bovendien aangesloten bij 

de keuze van alle regionale natuurverenigingen om niet deel te nemen aan de Maashorstfair. De 

belangrijkste reden was de locatie vlak bij het stiltegebied. 

5. Er zitten weer ratten op D’n Hof!! 

 
 
“Ik wil jullie doorgeven dat ik weer recht in de ogen van een dikke rat heb gekeken. 
Naast ons heeft de buurman in de compostbak een heel nest aangetroffen.  
Het lijkt of we weer terug bij af zijn..” 
 
Groeten, Lieke 
 

 

We moeten waakzaam blijven. Die beestjes gaan nooit helemaal weg. Maar we moeten  ze niet de 

kans geven zich al te zeer thuis te voelen. Als mensen ratten signaleren, geef het door en help ons D’n 

Hof zo schoon mogelijk te houden, want daar staat of valt het bij.  Zaterdag 13 augustus is het weer 

kluszaterdag! Alle hens aan dek. 

6. Hulp bij de composthoop blijft gewenst en nodig op dinsdagochtenden. We profiteren er straks 

allemaal van dat we eigen compost hebben: het bespaart d’n Hof nogal wat geld als we geen compost 
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van buiten hoeven te bestellen. Bovendien is het fijn om te weten wat er in zit. Zo zetten we weer een 

stap richting duurzaam werken. 

7. Op 3 en 17 september a.s., van 09.30 - 12.00 uur, zal Tineke Tieleman een workshop huidolie maken 

verzorgen. Deelname, voor leden, is 12,50. Voor niet-leden 15,00 waarvan  2,50 voor de clubkas is. 
 

Je bent daarna in het bezit van een heerlijke, zelfgemaakte en biologische, huidolie. Tineke heeft een 

tuin in D'n Hof van de Toekomst en heeft thuis ook een zeer rijke tuin. Zij is kruidengeneeskundige en 

vertelt e.e.a. over zichzelf en haar visie op de website: www.kruidengaard.nl. De Kruidengaard staat 

voor: de kracht van kruiden en andere natuurlijke remedies; verzamelen en delen van kennis van 

kruidengeneeskunde, 100% puur en biologisch.  

Over de Workshop "Huidolie maken" zegt zij: 
Maak zelf (h)eerlijke huidolie voor dagelijks gebruik. Zonder synthetische geur-, kleur-  en andere 
hulpstoffen, maar een biologisch kwaliteitsproduct. Wat je op je huid smeert, moet je kunnen eten!' 
 

8. Werkgroep Compost/Bokashi. Hier volgt een deel van de rapportage die de werkgroep heeft 

gemaakt ter verantwoording van de subsidie die is ontvangen van de BMF.  Ter informatie.  
Wij hebben op D’n Hof vanaf het voorjaar tot heden uitstekend gebruik kunnen maken van het 

opschalen van Bokashi maken in de grote kliko’s. Dit hebben wij kunnen realiseren mede door de 

financiële “garantstelling” vanuit het BMF activiteiten Fonds thema Voedsel. Onze benadering in de 

eenvoud en toch ook weer in de complexiteit van de natuur volgend, hebben wij met Bokashi “een 

sleutel” om zonder chemische middelen en kunstmest op zandgrond toch een vitale bodem te krijgen. 

Bokashi ( bij ons gefermenteerde restgroenstromen) van onze tuin en uit onze huishoudens verwerken 

in de bodem van de moestuin is de “Haute Cuisine” voor het bodemleven. Het super actieve 

bodemleven dat ontstaat geeft in de rhizozone/ De rhizosfeer van onze groenteplantjes de ideale 

uitwisseling van alle groei elementen en zo vitale groenten worden die de strijd met alle belagers in de 

natuur aankunnen. Ze regeneren sneller dan dat degenereerders aankunnen. Dus we hebben mooie 

groei van onze groenten dit seizoen. 

Eerlijk is eerlijk, oa. de slakken en duiven weten ook onze planten wel te vinden; a pity but that’s 

nature. 

Namens de werkgroep Compost & Bokashi van D’n Hof van de Toekomst hebben wij met plezier onze 

uren gestopt in het organiseren van de kliko’s, het ombouwen voor de fermentatie en het verwerken 

van de groenresten in de kliko’s. Ook het aanschaffen van de benodigde materialen en het 

aanschaffen van de Effectieve Micro Organismen (EM) is prima gelukt. Dit alles om het fermenteren 

onder geconditioneerde omstandigheden wat groter te kunnen op te zetten dit jaar. 

We hebben tijdens de open dag D’n Hof van de Toekomst, gehouden op 4 juni dit jaar, bezoekers 

verteld over Bokashi project en de inbreng van oa. BMF. 

 

Zie ook de bijlage met een uitgebreid aanbod aan cursussen van Marc Siepman. 

http://www.kruidengaard.nl/

