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Nummer 25, oktober 2017

D’n Hof van de Toekomst
Hoevenseweg 3a
5403 PA Uden
info@dnhofvandetoekomst.nl
www.dnhofvandetoekomst.nl

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

Belangrijke data:
14.10.2017
27.10.2017

Kluszaterdag
Hofborrel

9.00 – 12.00 uur
16.00 – 18.00 uur

Vrijwilligers gezocht !!
De hof van de Toekomst gaat samen met het Fioretti College een aantal leerling praktijkles geven in de
schooltuin. Daarvoor zoeken wij vrijwilligers die het leuk vinden om deze leerlingen te begeleiden. Per keer zijn
we op zoek naar 2 vrijwilligers Hieronder staan de data en het tijdstip vermeld. Mocht je interesse hebben
neem dan even contact op met Yvonne van Ree.
02-10-2017
23-10-2017
06-11-2017
20-11-2017
18-12-2017

12.30- 14.30 uur
12.30- 14.30 uur
12.30 –14.30 uur
12.30- 14.30 uur
12.30-14.30 uur

De data voor 2018 worden nog bekend gemaakt.

**********************************************************************************
Wat zijn de moestuinklusjes in oktober?
De weersveranderingen in oktober zijn heel groot. Lichte warme dagen kunnen aanvoelen alsof de nazomer
gewoon doorgaat, en dan plotseling kan de kou binnenvallen. Dat betekent ook dat de eerste nachtvorst kan
invallen.
•
•
•

Bescherm gevoelige gewassen zoals wintersla en pas gezaaide stukken grond met cloches (soort
tuinstolpen) tegen de kou.
Motten worden rond deze tijd weer actief en zijn vaak uit op gewassen zoals prei, ui en sjalot. Deze
ongedierteplaag is lastig te bestrijden.
Zorg er bij de prei voor dat het hart van de plant vol water staat, dus bewater de planten goed tijdens
droge perioden. Wanneer de motten je toch te snel af zijn kun je kiezen voor een biologisch
bestrijdingsmiddel.
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Wat kun je in oktober in de moestuin planten?
•

•

Vanaf half oktober is het de ideale tijd om fruitbomen te planten. Zolang de grond niet bevroren is kun
je de boom in de grond zetten. Rond deze tijd kunnen de geplante bomen en hun wortels goed
profiteren van de herfstregen voordat de winter aanbreekt.
Let bij aankoop goed op of de gekozen boom een specifieke standplaats heeft, zoals een voorkeur voor
het meest zonnige plekje in de tuin. Veel fruitbomen zijn overigens niet tweeslachtig. Dat betekent dat
er een tweede boom nodig is om de fruitboom te bevruchten. Alleen bij een gelijktijdige
bloesemperiode zal de boom dan vruchten afgeven.

Wat kun je in oktober in de moestuin zaaien?
Witte kool, savooie kool en kropsla kunnen deze maand nog in de kas gezaaid worden. Daarnaast kun je deze
maand knoflook in de grond poten!
Wat kun je in oktober in de moestuin oogsten?
•
•
•

•

Pluk alle hele trossen van de buitentomaat af en leg deze binnen op een warme plaats of in een kas om
af te rijpen.
Vorstgevoelige kruiden zoals bieslook en peterselie kun je het beste uitgraven en binnen in een pot
bewaren.
In oktober kun je nog steeds veel fruit oogsten zoals peren, appels en late pruimen. Wacht niet te lang
met het oprapen van de vruchten nadat deze van de boom zijn gevallen en bewaar de vruchten op een
koele en donkere plaats. Zo voorkom je schimmelvorming.
Daarnaast kun je deze maand gewassen zoals andijvie, komkommers, bieten, rapen, witlof, koolrabi,
kropsla, wortelen, bloemkool, doperwten en spinazie oogsten.

******************************************************************************************
Eten uit de natuur
met picknick :-)
Op zondag 1 oktober organiseert IVN-Rooi een wandeling waarbij we vooral gaan kijken wat we in dit
jaargetijde nog voor eetbaars kunnen vinden. Zien we in het voorjaar vooral bloemen, in de herfst zijn het
voornamelijk vruchten, zaden en bessen die we tegenkomen. Geniet tijdens de wandeling van de prachtige
plek, de Eendenkooi van de familie Gloudemans aan de Vlagheide.
We verzamelen om 10.00 uur bij de ingang van de tuin aan de Vlagheide: de poort tegenover het bos, ter
hoogte van zijstraatje Het Loo. Na afloop van de wandeling hebben we een picknick op het eiland, met
verrassende hapjes en drankjes uit de natuur. Een leuke activiteit met (klein)kinderen, wel onder begeleiding.
Einde ongeveer 13.00 uur.
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Zondag 1 oktober Wisentexcursie 2017
De wisent is een indrukwekkend dier, prachtig om te zien. Deze dieren wonen niet zomaar in De Maashorst. Ze
hebben een taak en voeren die op hun eigen specifieke manier uit. De imposante dieren zijn erg gesteld op
hun rust en privacy. Bezoekers mogen het wisentgebied niet in, behalve met onze speciaal opgeleide
wisentgidsen. Zij hebben wel toestemming om met een beperkte groep het gebied in te gaan.
Auto's worden geparkeerd op de grote parkeerplaats van het natuurcentrum. Er wordt gestart in het
natuurcentrum met korte informatie. Hierna vertrekt de groep van max. 20 personen naar de wisenten.
Kinderen mogen mee vanaf 10 jaar, onder begeleiding van een volwassene per kind. Daar we lopen over
ongelijk terrein en het enige tijd kan duren voordat we de wisenten zien verdient het aanbeveling om in goede
conditie te zijn. De wandeling duurt naar verwachting tussen de 2 en 3 uur.
Honden zijn niet toegestaan! Na afloop krijgt u een kop koffie/ thee in het centrum. Deelname is op eigen
risico.
Aanmelden is mogelijk tot vrijdag 29 september 10.00 uur.
Tijd: 10.30
Kosten: 7,50 per deelnemer incl. koffie/thee
******************************************************************************************
Zondag 8 oktober Oerwandeling naar de prehistorische bodemgeheimen van De Maashorst
Speciaal voor dit Maashorst OERweekend, kunt u op 8 oktober mee op pad om meer over de prehistorische
vondsten van De Maashorst te weten te komen.
Start; Natuurcentrum de Maashorst
Tijd: 10.30 uur
Kosten: Gratis
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