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D’n Hof van de Toekomst
Hoevenseweg 3a
5403 PA Uden
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Deze nieuwsbrief en alle informatie over D’n Hof ligt standaard binnen op tafel en staat op de website.

Belangrijke data:
11 mei
31 mei
01 juni
08 juni

Kluszaterdag +lunch
Hofborrel
OPEN DAG
Kluszaterdag + lunch

9.00- 13.00
VERVALT
11.00-16.00
9.00- 13.00

Zie p 2

Nieuws in het kort
 Ledennieuws:
De plantjesmarkt heeft ons een nieuw lid opgeleverd! Liesbeth van Cuijk heeft aan het hoofdpad de
helft van perceel nr 5 in gebruik genomen, naast Rein.
 Half mei moet de linker kas helemaal leeg zijn. Dus: laat je plantjes niet staan, maar neem ze op tijd
mee!
 Er ligt nog wat open haard hout. Dat moet nu echt weg. Richtprijs rond de €20 /kuub. Het is vooral
coniferenhout.
 Ad gaat enkele oude composthopen in de rij, waarvan de compost nu prima geschikt is voor gebruik,
markeren. Zo kun je zien welke het zijn. Verderop in deze nieuwsbrief staat een stuk van Ad over
Bokashi.
 Zijn er mensen die wel een dagdeel in de week beschikbaar zijn voor de verkoop van groenten en
plantjes in het seizoen? Laat dat dan snel weten aan Hans vd Kolk.
 De Hofborrel van 31 mei is geschrapt!
Hofraad
 Verslag
Er is hard gewerkt op de kluszaterdag: aan de vulbuis en de slangen, de ramen zijn gelapt, het kastje is
schoongemaakt, de kruidentuin en de pluktuin hebben een beurt gehad en een groep IVN’ers uit Ede
heeft een rondleiding gehad en heeft bij ons geluncht.
De plantjesmarkt heeft €240 opgebracht.
Er is gebrainstormd over de open dag en er is een voorbereidingsgroep samengesteld: Hans vd Kolk,
Reinier Kana, Ad van Driel, Eric en Annemieke van den Ing, Sylvia van Dam en Arne Clements.
Arne vertelt over de afspraken die zijn gemaakt met de egelopvang in Boekel.
 Agenda
Verslag vanuit de werkgroepen
Verslag overleg Gilde (DB)
Stand van zaken Open Dag
Programma kluszaterdag 11 mei
 Bramen maaien of snoeien bij pad- en bosranden
 Maaien parkeerterrein
 Opbouw tuinafval systeem:
Scheiding snoeihout en groenafval
Uitzetten palen in de grond en pellets bevestigen
Bankrekening NL20 TRIO 0197 6024 52 t.n.v. IVN afd. Uden - Hof van de Toekomst

NIEUWSBRIEF
Nummer 5, mei 2018

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

Programma Open Dag 1 juni
We starten om 9.00 met opbouwen. Waarschijnlijk zetten we vrijdagmiddag de partytenten al neer, net als
vorig jaar.
Open voor publiek vanaf 11.00. Sluiten om 16.00 daarna opruimen en borrel na.
We hebben weer een leuke markt met plantjes, kunstenaars, infostands, eten en drinken.
Er zijn rondleidingen en workshops voor kinderen. De pers is uitgenodigd en we gaan natuurlijk los op
facebook.
De catering wordt verzorgd door John en Els, onze plantjesmarkt wordt bemand door Rein, Jan, Theo, en Hans.
We hebben nog hulp nodig bij:
 Opbouwen: melden bij Hans
 Rondleidingen: melden bij Sylvia
 Kinderactiviteiten: melden bij Annemieke
 Wil je wat bakken? Geef het even door aan Sylvia
 Heb je nog plantjes voor de markt? Melden bij Rein
 Heb je nog leuke ideeën? Meld ze bij de voorbereidingsgroep: Hans, Rein, Sylvia, Ad, Eric en
Annemieke
Er zal weinig parkeerruimte zijn. Dus kom op de fiets of te voet!!
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