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Beste leden, hier is nieuwsbrief 14. 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: 
 
September 
Zaterdag 3 en 17 
Zaterdag 10 
Zondag 25 
Vrijdag 30 
Oktober 
Zaterdag 8 
Zaterdag 15  
Vrijdag 28  

 
 
 
Workshop olie maken  
Kluszaterdag 
Familiedag/ oogstfeest op D’n Hof 
Hofborrel 
 
Kluszaterdag 
Module permacultuur: fris je kennis op! 
Hofborrel 

 
 
 
09.30 – 12.00 
09.00 – 13.00 
16.00 - 20.00 
16.00 – 18.00 
 
09.30 – 12.00 
9.30-12.30 
16.00 – 18.00 

    
    

1. De BBQ en bouleswedstrijd met het Gilde was erg gezellig, die houden we er in. Op zondag 25 

september willen we graag starten met een nieuwe traditie: een familiedag / oogstfeest voor alle 

leden en hun familie. Lees meer op de volgende pagina! Noteer alvast in je agenda! 

 

2. De herhaalde dringende  oproep om goed af te sluiten werkt.  Het gaat nu echt veel beter. Advies: 

doe de poort op slot wanneer je achterin werkt.  

3. Er zitten nog steeds ratten op D’n Hof. We hebben er al enkele gevangen, dus het gaat goed, maar 

blijf melden, let op rommelhoekjes in je tuin en als je een eigen composthoop hebt: regelmatig 

omzetten. De pindakaas in de koelkast is bedoeld voor in de vallen. 

 

4. De composthoop: Geen tijd op dinsdagochtend? Dan kun je in elk geval helpen door het materiaal dat 

je zelf aanlevert/stort zelf in niet al te grote stukken te knippen en geen takken en ander  niet 

composteerbaar materiaal ertussen te laten zitten. Het is veel te veel werk om dat achteraf allemaal 

uit te moeten zoeken en op maat te knippen. Zorg ook dat er geen ongewenste zaden en 

woekerwortels tussen zitten (gooi die maar in een Bokashi  kliko), want nieuwe compost met alle 

onkruidzaden en wortels van vorig jaar er door heen, dat wil toch niemand? Als de composthoop op 

hoogte is moet dit een tijd rijpen/verteren. Dit proces duurt zeker 2 tot 3 maanden. We plaatsen 

bordjes met de melding “in ruste” of “gereed voor gebruik”.  

Dus: wat je zelf niet wilt terugvinden in nieuwe compost: gooi dat ook niet op de hoop. En houd 

rekening met de anderen als je enthousiast aan het scheppen gaat: neem niet de halve hoop mee….. 

 

5. Gemeenschappelijke fruitbomen plukwijzer. Er staan over de hele Hof fruitbomen verspreid. Die zijn 

gemeenschappelijk bezit. De coördinatoren stellen voor hier als volgt mee om te gaan: de zorg voor en 

de vruchten van de bomen die tussen de tuinpercelen staan, zijn in principe voor de mensen die de 

aangrenzende tuinen verzorgen. De vruchtbomen die op gemeenschappelijk terrein staan vallen onder 

beheer van de werkgroep eetbare tuin. Zij bemesten de bomen, oogsten het fruit en leggen het op de 

stamtafel om van te eten. Kleine hoeveelheden incidenteel meenemen kan, maar ga niet zelf oogsten 

zonder overleg met een van de leden van de werkgroep. Als er zoveel tegelijk komt dat we een 

inmaakcampagne moeten starten dan horen jullie dat via de werkgroep (dit jaar nog wishful thinking). 
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6. Groenten uit de productietuin en de kas: gratis of niet? Er is enige verwarring of je de groenten die uit 

de productietuin en de kassen komt nu zo mee kunt nemen of dat je geacht wordt ervoor te betalen. 

Laten we dit afspreken: wat op de stamtafel wordt gelegd, mag je zo meenemen. Wat in de kast ligt 

gaat volgens de prijslijst die erbij hangt, of je legt er iets anders uit je eigen tuin voor in de plaats. 

Schrijf dat even in het schrift dat in de kas ligt. Nu vragen de mensen van de kas zich soms af waar het 

blijft. 

 

7. De zaterdaglunches na het klussen. Ter informatie voor nieuwe leden en anderen ter opfrissing. Elke 

tweede zaterdag van de maand wordt er geklust, het betreft hier vooral klussen op het terrein en aan 

het gebouw. De afspraak is dat steeds twee leden voor de klussers een lunch verzorgen als dank voor 

het geleverde werk. Als je nou  graag voor de gezelligheid meeluncht, maar niet meeklust of pas laat 

binnenkomt, geef dat dan vooraf door aan Els Kuijpers dan kunnen we er rekening mee houden. Er 

wordt dan een kleine vergoeding gevraagd (kostprijs). Het is lastig om hoeveelheden te plannen 

wanneer er op het laatste moment mensen aanschuiven. Soms is er meer dan genoeg, soms niet. 

Bovendien willen we de kosten goed in de gaten houden, want het gaat uit de clubkas. 

 

8. Cursusdagdeel Permacultuur voor nieuwe leden (en alle andere leden die best een opfrisser willen 

krijgen). Op zaterdag 15 oktober verzorgt Ellen Elens een workshop over permacultuur. De ochtend 

bestaat uit twee delen: een blokje theorie een praktische kijk-opdracht op het terrein. Na deze module 

ken je de uitgangspunten van de permacultuur en weet je waar op D’n Hof deze uitgangspunten 

worden/zijn toegepast. In de loop van de winter willen we een tweede module aanbieden over het 

maken van een teeltplan voor het nieuwe seizoen. In dat plan kun je de uitgangspunten van de 

permacultuur toepassen in je eigen tuin. Met meedenkende hulp van Ellen en anderen! Opgeven via 

info@dnhofvandetoekomst.nl 

 

 
Familiedag/ oogstfeest 25 september. 
 
Het was in de middeleeuwen al gebruikelijk: als de oogst was binnengehaald dan werd er gefeest. Muziek, 
dans, eten en drinken. We willen op D’n Hof ook graag de traditie van zo’n jaarlijks oogstfeest gaan starten. 
 
Hoe willen we het doen: Je laat weten met hoeveel mensen je wilt komen, denk aan kinderen, 
kleinkinderen, broers en zussen, ouders, , goede vrienden. En je brengt een zelfgemaakt gerecht mee, liefst 
gemaakt met groenten uit je eigen tuin. Kom je met vier personen, dan breng je een gerecht voor vier 
personen mee. Kom je met twee, dan maak je iets voor twee. Dat doet iedereen, dus dan hebben we zeker 
genoeg. De drankjes staan klaar en kun je krijgen tegen kostprijs (thee en koffie gratis). Verder kost het 
niets. Heb je een instrument dat geschikt is? Een accordeon, gitaar, of wat dan ook? Breng mee en verras 
ons!  
 
Dit gaat leuk worden!!! 
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