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Beste leden, hier is nieuwsbrief 19, met enkele belangrijke mededelingen.  

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

Belangrijke data: 
 
Februari 
DONDERDAG 9 
Zaterdag 11 
Vrijdag 24 
 
Maart 
Zaterdag 4 

 
 
 
Algemene leden Vergadering in de Groenhoeve 
Kluszaterdag en zadenruilmarkt voor leden 
Hofborrel 
 
 
Zadenruilmarkt met alle moestuinierders van Uden 

 
 
 
19.30 – 21.30 
9.30 - 13.00 
16.00 – 18.00 
 

    

Datum ALV 
In de vorige nieuwsbrief stond de datum van de ALV fout vermeld. Het is dus (echt!) op 9 februari a.s. 
Hopelijk zien we veel van jullie bij de besluiten voor het komend jaar en het kiezen van een nieuw DB 
lid. 
 
Compost en mest. 
In het coördinatoren overleg hebben we geconstateerd dat we het afgelopen jaar bijna €1000 
hebben uitgegeven aan compost en mest aanvoer van buiten. Dat kunnen we financieel niet 
volhouden. Daarom hebben we het volgende afgesproken: 
 
De mest en compost die nu al aanwezig zijn kunnen door leden worden afgenomen voor €1,50 per 
kruiwagen. Graag op de lijst die op de werkbank ligt noteren hoeveel je hebt gepakt en daarna het 
geld overmaken of contant afrekenen bij Hans, Nico, Ad of een lid van het DB. De volgende keer dat 
we gaan bestellen werken we met voorintekening. Dus eerst melden en betalen, dan bestellen. 
Daarover worden jullie tijdig geïnformeerd. NB: de Hof compost en de bladcompost blijven gratis! En: 
de eerste Hof compost is klaar voor gebruik. Check even bij Ad waar het ligt en hoeveel je kunt 
meenemen. 
Het financieel verslag over 2016 en de begroting voor 2017 worden besproken op de ALV. 
 
Sponsoren en nieuwe leden gezocht! 
We vragen aan alle leden om elk één sponsor te zoeken of een nieuw lid aan te brengen. Dan komen 
we weer wat ruimer in de middelen te zitten. Particuliere sponsoring vragen we om een gift van €20, 
zakelijke sponsoren vragen we om minimaal €50. Daar staat een vermelding op de website 
tegenover. Voor alle sponsoren geldt: uitnodigingen voor evenementen en vriendenprijsjes bij 
aankoop van groenten en plantjes. 
Verdwijnen  van gereedschap. 
We zijn bezorgd en verontwaardigd over de verdwijning van splinternieuw gereedschap. De nieuwe 
hegschaar is weg. Eerder waren al twee nieuwe spaden verdwenen. We schaffen geen vervanging 
aan. Het houdt nu even op. Goed werkend gereedschap dat je niet meer gebruikt is welkom, maar 
breng a.u.b. geen rommel mee. 
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De nieuwjaarsborrel 
was weer drukbezocht en erg gezellig. Ook Niels Swinkels was weer van de partij met zijn accordeon.  
 
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 heeft plaats gevonden op zaterdag 21 
januari. Wie dat heeft gemist en toch graag wat meer info wil om  aan de hand van de 
uitgangspunten van de permacultuur een teeltplan te maken voor de eigen tuin, kan contact 
opnemen met Annemieke. Als vervolg afspraak hebben we een zadenruilmarkt gepland op 11 
februari. Dus, heb je iets teveel of heb je iets nodig: kom dan even langs en breng mee wat je kwijt 
wilt. 
 
Kluszaterdag 11 februari 
Tijdens deze kluszaterdag zal er gesnoeid gaan worden en geeft Nico Ettema tevens een 
praktijkcursus snoeien. 
 
 
Voor de kluszaterdagen hebben we weer mensen nodig die een (soep met brood) lunch willen 
verzorgen. Opgeven bij Els Kuijpers. 

. 


