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

Belangrijke data:
08-02-2018
17-02-2018
23-02-2018

Algemene Leden Vergadering
Kluszaterdag
D’n hof borrel

19.30 – 22.00 u
9.00 – 13.00 u
16.00 – 18.00 u

Nieuwe leden
We heten Richard van den Broek en Eefje van der Heijden welkom als nieuwe leden van D’n Hof.
Kluszaterdag
De kluszaterdag is verzet van 10 naar 17 februari. Na de kluszaterdag is er weer een lunch voor de klussers.
Algemene Leden vergadering
Op 8 februari verwelkomen we graag alle leden op de Groenhoeve om 19.30 uur voor onze jaarlijkse
Algemene Leden Vergadering. We hopen natuurlijk dat er veel leden aanwezig zullen zijn.
Stormschade
Door de storm van afgelopen week zijn er veel spullen van plaats verandert en wellicht ook kapot gegaan.
Hierbij het verzoek om je spullen weer in je tuin te leggen en indien ze kapot zijn er ook zelf voor te zorgen dat
het wordt verwijderd.
Plastic op de hof
Bij D’n Hof van de Toekomst vinden we het belangrijk dat het terrein een natuurlijke uitstraling heeft. Bij het
telen van groenten ontkom je helaas niet aan het feit dat er soms plastic gebruikt moet worden. Zodra het
plastic niet meer nodig is dan graag meenemen naar huis.
Om alvast in je agenda te zetten
18-03-2018 Groenmoesmarkt: Van 10.00 – 17.00 uur in de Tuinhallen in Boekel (zie ook bijlage)
24-02-2018 Reclaim the seeds: de hele dag in Blucity in Rotterdam
21-04-2018: VIJF JARIG BESTAAN VAN DE HOF: van 12.00 -17.00 uur. Nadere info volgt nog.
Heb je zin om mee te helpen laat het dan weten.
17-06-2018 OPEN DAG HOF VAN DE TOEKOMST, nadere info volgt nog.
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Voorzaaien in 7 tips
Als de dagen beginnen te lengen, groeien ook de kriebels om de tuin in te gaan. We krijgen last van de
beruchte zaaikoorts. Welke groenten kun je voorzaaien? En hoe pak je dat aan?
1. Hoewel onze biologische klok ons lijkt in te fluisteren dat de lente eraan komt, blijft geduld een schone
deugd. In januari en februari is er nog te weinig zonlicht om planten goed te laten groeien. De
buitentemperatuur laat het bovendien niet toe om te beginnen zaaien.
2. Vanaf half februari kun je binnenshuis aubergines, pepers en paprika’s zaaien. Enkele weken later komen
de tomaten aan de beurt. De zaden van deze planten hebben minstens twintig graden Celsius nodig om
te kiemen, het liefst dag en nacht.
3. Jonge plantjes hebben heel veel licht nodig, anders groeien ze scheef en langgerekt uit. Grote ramen op
het zuiden zorgen voor dat licht. Een witte of spiegelende achtergrond of een extra groeilamp helpen
ook. Let op: bij te felle voorjaarszon is het soms te heet achter glas. Scherm je plantjes dan af met
bijvoorbeeld een krant.
4. Zaai niet te diep. De algemene regel is: zaai ongeveer drie keer zo diep als de zaden groot zijn. Voor
kleine zaadjes is één centimeter al behoorlijk diep. Grotere zaden zoals die van peulvruchten mogen
dieper de grond in. Hoe dieper je zaait, hoe langer de zaden erover doen om te kiemen en hoe meer kans
op rotten.
5. Wees voorzichtig met water geven en gebruik hiervoor een plantenspuit. Controleer elke dag de
vochtigheid van de grond. Dek je je zaailingen af, dan verdampt het water minder snel. Zodra de plantjes
uitgekomen zijn, geef je ze het best van onderuit water. Je stimuleert dan de wortelgroei.
6. Zaai niet te dicht op elkaar, zodat de jonge plantjes voldoende ruimte hebben als ze groeien. Staan ze
toch te dicht, dan moet je verspenen. Doe dat als je de eerste echte blaadjes ziet.
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