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Beste leden, hier is onze november nieuwsbrief. Veel leesplezier 

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

Belangrijke data: 
November 
Zaterdag 12 
Maandag 14 
Vrijdag 25 
December 
Zaterdag 10 
Vrijdag 16 of 23 
 

 
 
Kluszaterdag en ruilmarkt 
Coördinatorenoverleg 
Hofborrel 
 
Kluszaterdag 
Kerstborrel samen met het Gilde 
 

 
 
09.00 – 13.00 
19.30 – 21.30 
16.00 – 18.00 
 
09.00 – 13.00 
16.00 – 19.00 

    
Composthopen. Dringend herhaald verzoek aan alle leden die nog een composthoop in of tegen de houtwal 

hebben staan/liggen om deze daar weg te halen. Dit is belangrijk voor onze strijd tegen de ratten. Heb je hulp 

nodig om hem te verplaatsen? Meld je dan vóór de kluszaterdag.  

Lees het uitgebreide bericht van de werkgroep compost over mulch en mest op de volgende pagina! 

 

Kluszaterdag. Het idee is om het werk in de eetbare tuin en de kruidentuin op te nemen in de planning van de 

kluszaterdagen. De werkgroepen zijn te klein om het alleen af te kunnen. 

 

Ruilmarkt. Heb je planten die te groot worden en die je kunt delen? Of ben je naar iets op zoek? Dan kun je op 

de ruilmarkt terecht op zaterdag 12 november. Denk aan: rabarber, aardbeiplantjes, frambozen, kruiden, 

eeuwig moes, etc. 

 

Koffiebonnen. In de keukenkast komt een jampot te staan waarin mensen Douwe Egberts koffiebonnen 

kunnen “doneren”. Daarvan kunnen we nuttige dingen aanschaffen voor D’n Hof, of we kunnen er iemand 

anders blij mee maken. 

Fruitbomen. Er zijn “wildplukkers” in actie geweest in D’n Hof. Dus we herhalen graag de oproep om niet te 

oogsten zonder ruggenspraak met de werkgroep productietuin. Het is heel zuur wanneer je ineens een lege 

boom aantreft……. 

Cursus 

De Brabantse Milieufederatie organiseert dit jaar in Tilburg in samenwerking met FoodUp! Brabant een 

cursusreeks over duurzame landbouw, waarin je zelf aan de slag gaat met het verduurzamen van (een 

onderdeel van) ons voedselsysteem. De reeks bestaat uit meerdere cursussen die los van elkaar te volgen zijn. 

Je kunt je nu inschrijven voor de tweede cursus van deze reeks Aan de slag als compostmeester. We 

verwachten bij deelname dat je al enige ervaring hebt met duurzame vormen van landbouw. 

Ga naar http://www.spits-online.nl/inschrijven/bmf/45  voor meer informatie en om je aan te melden. Let op, 

er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.  

 

  

http://www.foodupbrabant.nl/
http://www.spits-online.nl/inschrijven/bmf/45
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Van de werkgroep compost: 

Veld voor opslag blad en mest en compost geschoond 

Met groot materieel hebben we het veld links naast de vijver geëgaliseerd. Dat was hard nodig, het veld was 

overwoekerd door allerlei bijkruiden, waardoor het mulchmateriaal niet meer te gebruiken was. De bramen en 

pispotjes tierden welig in dit materiaal. Ook de aanvoer van nieuw materiaal was zo ondoenlijk. Bovendien 

willen we de opslag van het tuinafval hier naartoe verplaatsen, zodat we op een eenvoudige manier dit 

kunnen verwerken tot compost. Nu kunnen we beginnen aan de herinrichting.  

Mulchen met opgeslagen bladmateriaal. We hebben het blad/mulchmateriaal omgezet en verplaatst naar de 

rechterkant van het veld. Dit is goed bruikbaar op het land, zeker voor de winter afdekking van de tuinen. In 

deze mulch zitten nog veel wortelslierten van de akkerwinde(de befaamde pispotjes) Het is voor de werkgroep 

Compost en Mulch ondoenlijk om dit spul te verwijderen. Daarom vragen we de leden om ons te helpen. 

Als je de mulch op je hofkamer verspreidt moet je deze wortels verwijderen. Ze zijn goed zichtbaar, lange witte 

slierten als spaghetti. Deze slierten mogen niet op de composthopen terecht komen. Zorg zelf voor afvoer of 

vernietiging: bv. droging op verharde grond of thuis in de kliko. We proberen ook nog of dit verwerkt kan 

worden in de Bokashi. 

Als na de winter de akkerwinde weer dreigt uit te lopen zullen we regelmatig de mulchvoorraad moeten 

opschonen. 

Compost maken van tuinafval. Elke dinsdagochtend zijn een paar mensen bezig met het verwerken van het 

tuinafval. Een lastige klus, omdat het aangevoerde materiaal vaak te grof is voor een goede 

verwerking/vertering tot goede compost. We doen er nu alles aan om dit toch goed te verwerken, maar ook 

hier kunnen de leden bij de aanvoer ons helpen. Uiteindelijk hebben de leden er zelf ook profijt van omdat er 

fijnere/betere compost kunnen terugkrijgen. Dus: Zorg ervoor dat je tuinafval kortgeknipt aangeleverd wordt. 

Stukken van 10 cm. zijn goed te verwerken in de composthoop. Zeker snoeihout of verhouten 

bloemen/plantenstengels. Dikke bramentakken zijn erg vervelend om te verwerken in de compost. Zorg 

ervoor dat je dit tijdig terugsnoeit en kortgeknipt aan aanlevert. Grassoorten die de tuin overwoekeren tijdig 

uitsteken en laten drogen in de tuin (is een goede afdekking en voorkomt uitdroging). Voorkom zaadvorming 

in de grassprieten en melde, dus op tijd wieden. Dit zaad blijft zijn kiemkracht behouden in de compost. Dan 

komt het toch weer terug in de hofkamer. Het tuinafval/de composthopen gaan we verplaatsen naar het 

achterste veld, zodat we alles bij elkaar hebben, minder kruien en sjouwen. Hierover volgende maand meer. 

Aanvoer mest en compost. We hebben champignonmest in bestelling, dan komt er nog schapenmest, als we 

de transport kunnen regelen. In de compost verwerken we paardenmest. Dan is altijd weer de vraag naar kant 

en klare compost. Dit is erg kostbaar en de werking is van korte duur(een seizoen). Zeker bij een erg droog 

seizoen moet je extra veel water geven. Daarom is mulchen in combinatie met mest beter voor de bodem en 

de micro-organismen. De kant en klare compost kan dan ook het best in het voorjaar pas toegevoegd worden. 

Dan hoef je ook minder te gebruiken en alleen bij gewassen die daar ook om vragen. Eind dit jaar wordt deze 

compost aangevoerd. 

Aardappelveld geschoond. Dit veld is ook machinaal geschoond. Je kunt hier nog verschillende soorten 

aardappelen vinden, dus oogsten maar. Later zal dit veld nog eens gefreesd worden, zodat dit voor volgend 

seizoen weer bruikbaar is. Wie heeft er ideeën voor dit veld en wil actief dit veld ontwikkelen en 

onderhouden? Bloemen, kruiden of eetbaar spul? De werkgroep productie zoekt en denkt met je mee.  

Hulp gevraagd voor Compost en Mulchen. Nu zijn er 3 leden actief bezig met de compostverwerking, Jose 

Klotz, Rija Adam en Ad van Driel zijn er elke dinsdagochtend van 10 tot 12 uur. Daarnaast hebben we op de 

klusdagen extra inzet van andere leden gehad. Daar zijn we blij mee. We kunnen nog meer handen gebruiken 

voor dit werk op de dinsdag of de klusdag. En het is in ieders belang van d’n Hof. Meld je aan bij Ad van Driel. 


