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NIEUWSBRIEF 
 

Nummer 18 januari 2017 

D’n Hof van de Toekomst 
Hoevenseweg 3a 

5403 PA  Uden 
info@dnhofvandetoekomst.nl 
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 Bankrekening NL20 TRIO 0197 6024 52 t.n.v. IVN afd. Uden - Hof van de Toekomst  
 

Beste leden, het is nog erg koud buiten, toch wordt er ook nu door leden op D’n Hof gewerkt in de tuinen, aan 

de composthopen, aan de voorbereiding van de nieuwjaarsborrel en aan de nieuwsbrief! Daar is ie weer, 

nummer 18.  

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

Belangrijke data: 
 
Januari 
dinsdag 10 
Zaterdag 14 
Zaterdag 21 
 
Februari 
Maandag 13 !! 

 
 
 
Nieuwjaarsborrel met Gilde (Hofborrel eind januari vervalt) 
Kluszaterdag 
Workshop teeltplan maken voor je tuin. 
 
 
Algemene leden Vergadering  in de Groenhoeve 

 
 
 
19.00 – 22.00 
09.00 – 13.00 
09.30 - 12.00 
 
19.30 – 21.30 

    
De beste wensen! Namens DB en coördinatoren wensen we jullie allen een heel mooi, groen, gezond en 

gezellig nieuw jaar in D’n Hof. En laten we ook de gezamenlijkheid en de gezelligheid in ere houden! Dank aan 

allen voor hun inzet in het afgelopen jaar. Heel veel handen samen maken het werk licht en gezellig! 

Ledenbestand 

We hebben afscheid genomen van enkele leden en al weer enkele nieuwe aanmeldingen mogen 
ontvangen.  
Vertrokken zijn: 
Marian ten Westenend en Anne van Grunsven (tegenover Ad en Peer); Anke Jans en Edith Vissers 
(achterin in het midden); Hans van den Bogert en zijn dochter Eefje(naast eetbare tuin) 
Annelies van Thienen (naast Rein); Elly van Zoggel (3.0) 
Nieuwe leden zijn: 
Eric van den Ing; Charlotte Overmans (komt terug als tuinmaatje van Ellen Elens) 
Welkom als lid en veel plezier! 
Composthopen Op last van de gemeente dienen alle composthopen uit de houtwallen te worden 
verwijderd. Dit in verband met de rattenproblematiek. Hulp nodig? Geef dat even aan bij het DB. DB 
en coördinatorenvergadering zien het liefst helemaal geen composthopen in de tuinkamers. Bij de 
centrale composthopen is het veel eenvoudiger om de ratten in de gaten te houden en te bestrijden 
als dat nodig is. 
De kerstborrel was weer drukbezocht en erg gezellig. Niels Swinkels zorgde met zijn accordeon voor 
mooie live muziek die uit volle borst is meegezongen.  
De nieuwe jaarkalender is ingewerkt in de website. Let op! de datum ALV van de ALV is verschoven 
naar maandag 13 februari! 
Workshop teeltplan maken. Na de leerzame module permacultuur die we in het najaar hebben 
gehad hebben de deelnemers aangegeven graag een vervolgbijeenkomst te willen. Die gaat plaats 
vinden op zaterdag 21 januari. We gaan aan de hand van de uitgangspunten van de permacultuur 
elkaar helpen met het maken van een teeltplan voor de eigen tuin. Iedereen is welkom om deel te 
nemen. 
Voor de kluszaterdagen hebben we weer mensen nodig die een (eenvoudige) lunch willen verzorgen. 
Opgeven bij Els Kuijpers. 
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