NIEUWSBRIEF
Nummer 4, april 2019

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 en staat op de website.
Belangrijke data:
13 april
26 april
11 mei

Kluszaterdag+ lunch+ Hofraad
Hofborrel
Kluszaterdag +lunch+ Hofraad

9.00- 13.00
16.00- 18.00
9.00- 13.00

Nieuws in het kort
 Leden nieuws:
Bertus ten Pas heeft zijn lidmaatschap beëindigd.
We hebben de volgende nieuwe leden verwelkomd:
Jacintha Baros naast Arne op nr 17; Jolanda Kniest en Gerrit Gelderblom naast Els en Liesbeth op nr 22;
Doriska Elzinga naast Ineke op nr 11; André en Caroline de Lima op de oude tuin van Ad, nr 20.
Liesbeth van Cuijk en haar broer tussen Rein en Priscilla op perceel nr 5
 De school is weer begonnen met moestuinieren op de vrijdagmiddag van 13.15 tot 14.30. Kom gerust
een kijkje nemen of loop een keer mee. Ze werken rechts achterin; een groep verzorgt de catering,
een groep heeft excursie.
 Vanaf 1 april hebben wij weer de verantwoordelijkheid voor het schoonhouden van de toiletten. Het
schema hangt weer in het damestoilet. Graag afvinken wat je gedaan hebt, zodat anderen dat kunnen
zien.
 Oproep aan alle leden om Hof recepten aan te leveren voor op de website. Stuur naar info@
 al enkele plantjes in de kas zijn klaar om uitgeplant te worden bv rode kool, sla
Hofraad Agenda 9 april
 mededelingen vanuit de werkgroepen
 terugblik op plantjesmarkt
 vooruitblik op Open Dag 1 juni
 wat verder ter tafel komt
Vanaf mei komen hier ook de gemaakte afspraken te staan.
Programma kluszaterdag







Bouwen van compostvoorziening
Fred en Hans verder met de waterslangen
maaien gras bij parkeerplaats
schoonmaken van bord naast de poort
buitenkant kassen schoonmaken
gereedschap controlleren en repareren

Moestuinkalender april
De duidelijkste en best uitgewerkte moestuinkalenders zijn die van VELT en van Groei en Bloei:
https://www.velt.be/sites/files/content/documenten/moestuinkalender_velt_2015.pdf;
https://www.groei.nl/files/downloads/GEB-ipdf-zaaikalender-2017_def.pdf;
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