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Beste leden, de blaadjes zijn gevallen, de lichtjes gaan aan. Hier is onze december nieuwsbrief. Veel leesplezier 

en heel fijne feestdagen! 

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

Belangrijke data: 
December 
Zaterdag 10 
Vrijdag 16 
Maandag 19 
 
Januari 
dinsdag 10 
Zaterdag 14 
 
Februari 
Woensdag 8 

 
 
Kluszaterdag 
Kerst  borrel (Hofborrel eind december vervalt) 
Coördinatorenoverleg 
 
 
Nieuwjaarsborrel met Gilde (Hofborrel eind januari vervalt) 
Kluszaterdag 
 
 
Algemene leden Vergadering  in de Groenhoeve 

 
 
09.00 – 13.00 
17.00 - 20.00 
19.00 – 21.30 
 
 
17.00 – 20.00 
09.00 – 13.00 
 
 
19.30 – 21.30 

    
 

Kerstborrel. Dit jaar houden we voor de tweede keer een kerstborrel samen met het Gilde. Kom je ook langs? 

Partners zijn welkom. Er is genoeg te eten, dus je hoeft thuis niet meer te koken! Let op!! De datum en de tijd 

zijn gewijzigd. NB de Hofborrels op de laatste vrijdagen van december en januari vervallen. 

Mest en compost. Belangrijke info voor alle leden. 

De hele droge zomer van dit jaar zelfs tot eind oktober is in onze tuinen goed zichtbaar geweest. De 

tuingronden werden erg zanderig en stoffig, niet echt een goede basis voor een vruchtbaar oogst. Begieten 

van tuinen was onvoldoende. De zanderige grondsoort vraagt om meststoffen en een mulchlaag om het vocht 

in de bodem beter vast te houden.  

De aanvoer van de verschillende mestsoorten kost erg veel tijd en om de kosten te beheersen ook inspanning 

van de leden. We hebben nu schapenmest en paardenmest. De champignonmest had er al moeten zijn, maar 

de champignonteler kan dit nu nog niet leveren. Ik blijf aandringen.    

 
Het lijkt zo makkelijk een kruiwagen paardenmest op je tuin, maar daarvoor zijn mensen van de werkgroep 
compost op dinsdag druk doende om met een klein aanhangertje en eigen auto dit materiaal aan te voeren. 
We gebruiken die paardenmest in de composthoop. Het is jammer als dan onze voorraad alweer gebruikt is op 
de tuinkamers. Heb je paardenmest nodig, overleg dit eerst met Ad. Je kunt het voor eigen gebruik 
namelijk  ook zelf gaan halen aan de Hoevenseweg. 
 
Er is een wagen schapenmest aangevoerd. Dit is zeer zware mest van goede kwaliteit. Gebruik dit in beperkte 

mate, dus een goed uitstrooien, voornamelijk voor de teelt van koolplanten en zeker niet voor de bonenteelt. 

Daarvoor is champignonmest beter geschikt. 

De compost komt binnenkort, de transportkosten van compost  zijn hoog.  Ook hiervoor vragen we om dit niet 

te dik op het land aan te brengen. Bij droog weer gaan de planten verbranden en hebben heel veel water 

nodig, waardoor ze weer te hard gaan groeien en vatbaarder worden voor ziektes en insecten. 

Voor de winterafdekking van je land kun je ook goed de oude bladhoop gebruiken, dit blad is al half verteerd is 

en zal als mulchlaag de droge tuingrond verrijken. Dit houdt de grond warm en de ondergrond vochtig.  
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Uit het coördinatorenoverleg van 14 november 

1. De productietuin die het afgelopen jaar is bijgehouden door Rein, met behulp van Nico, gaat  van plek 

veranderen. Rein heeft aangegeven ermee te willen stoppen en dat vonden we een goed moment om 

weer eens na te denken over het doel van de productietuin  en onze ambities. En we hebben natuurlijk 

een opvolger nodig voor Rein. Maar je hoeft het niet alleen te doen. 

Omdat we al eerder hadden besloten geen grootscheepse verkoop meer te doen, is de productietuin 

vooral gericht op het “wegzetten” van overbodig kasmateriaal en voor het voor-zaaien, voor leden, in 

de koude grond van late groenten, zoals boerenkool e.d. Daarom zijn we akkoord gegaan met het 

voorstel van Arend om de productietuin te combineren met 3.0 Dat wil niet zeggend dat Arend al het 

werk van Rein er alleen bij kan/wil doen! Dus wie in plaats van Rein wil helpen in de productietuin/3.0: 

meld je bij Arend of bij het DB. (info@dnhofvandetoekomst.nl ) 

Het perceel van de productietuin wordt een ledentuin. Rein heeft aangegeven graag daarheen te 

willen verkassen en komt o.i. als eerste in aanmerking vanwege al het werk dat hij er al in heeft zitten.  

2. Evaluatie 2016. Alle werkgroepen hebben in het overleg verslag gedaan van hun werkzaamheden en 

het al dan niet behalen van hun doelen. De verslagen komen op de website. Op 19 december 

bespreken de coördinatoren hun plannen voor het nieuwe jaar. Ook die komen op de website. 

3. Alle plannen worden besproken in de Algemene Leden Vergadering van  8 februari. Noteer alvast in je 

agenda! 

4. Werkwijze werkgroep accommodatie. Als je iets tegenkomt in het gebouw of om het gebouw of op 

het terrein, dat reparatie of onderhoud vraagt, of als je vaststelt dat er iets kapot is, stuur even een 

mailtje naar het DB of noteer het op het whiteboard. Het DB overlegt met de werkgroep over het 

inplannen van werkzaamheden (vooral) op de kluszaterdagen. 

5. Het DB heeft een rooster van aftreden gemaakt. De termijn van Annemieke loopt af. Wie heeft zin 

om haar op te volgen? Voor nadere info kun je haar altijd benaderen. Je kunt je kandidaat stellen door 

je aan te melden bij het DB. Op de ALV wordt dan het nieuwe DB lid via een stemming geïnstalleerd. 

John treedt in 2018 af. Dat betekent dat er dan een nieuwe penningmeester moet komen, want John 

combineert dat nu met zijn voorzitterschap en dat is eigenlijk niet wenselijk. Iets om alvast over na te 

denken.  

6. De concept jaarkalender voor 2017 is besproken. Deze wordt met de nieuwsbrief van januari 

verspreid. Noteer alvast de datum van de nieuwjaarsborrel! Zie boven. 

 

Het stalen bureau dat in de keuken ruimte staat, is overcompleet. Dus weet je iemand die we er een 

plezier mee kunnen doen, of kun je het zelf gebruiken? Neem mee, neem mee. Wel graag even laten 

weten via een mailtje of een melding op het whiteboard. 
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