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Beste leden, de herfst is aangebroken, na een geweldige nazomer! Hier is onze oktober nieuwsbrief. 

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

Belangrijke data: 
Oktober 
Zaterdag 15 
Zaterdag 15  
Vrijdag 28  
November 
Zaterdag 12 
 
 

 
 
Cursusdagdeel permacultuur voor leden  
Kluszaterdag  
Hof Borrel 
 
Kluszaterdag 

 
 
09.30  -  12.30  
13.00  - 16.00 
16.00  -  18.00 
 
09.00  - 13.00 

    
Cursusdagdeel permacultuur voor leden op 15 oktober. Nog niet aangemeld? Er is nog plek voor een paar 

deelnemers!  

Kluszaterdag verzet. Herinnering: de kluszaterdag van 8 oktober is verzet naar 15 oktober van 13.00- 16.00. 
Dat is dus na de lunch. 
 
Workshop “(Huid)olie maken” 
Op zaterdag 10 en 17 september jl. heeft Tineke Tielemans, lid van D’n Hof en eigenaar van 
www.Kruidengaard.nl, een workshop gegeven: “(Huid)olie maken”. In totaal hebben 12 dames een zeer 
gezellige en leerzame ochtend beleefd op onze Hof van de Toekomst. 
Tineke heeft uitleg gegeven over het kopen en bewaren van olie, voor bijvoorbeeld in de keuken.  

Daarnaast is zij van mening dat je alles moet kunnen eten wat je op je huid smeert; een zeer interessante visie 

die ze helder heeft toegelicht. Uitgebreid heeft ze ook stilgestaan bij een tiental oliën, direct uit onze natuur, 

die we mochten proeven en ruiken en het raden van de herkomst was een echte uitdaging. 

Uit deze oliën mochten we kiezen en een mooie olie maken voor het gezicht, de huid of b.v. voor een massage. 

Dat was heel leuk om te doen en we hebben mooie en heerlijke mengsels mogen maken. 

Het blijkt maar weer eens welke enorme schat aan kennis we in D’n Hof hebben en, wat ons betreft, is dit  een 

interessante workshop die we een aanrader voor volgend jaar vinden!  

En, we hopen op meer workshops in 2017!  

Els Kuijpers. 

Werkgroepen. Oproep aan alle werkgroepen om hun jaarverslag over 2016 te gaan maken en hun plan van 

aanpak voor 2017 in de steigers te zetten. De jaarverslagen worden besproken in het coördinatorenoverleg 

van 14 november. 

Excursie voedselbomen. Zie aankondiging op volgende pagina. Wat op de flyer niet staat vermeld is, dat er 

kosten aan zijn verbonden, namelijk €15. Aanmelden t/m 6 oktober via de website Brabantse 

Milieufederatie/excursie Voedselbomen. 

  

http://www.kruidengaard.nl/
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