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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 juni

Kluszaterdag + lunch

9.00- 13.00

28 juni

Hofborrel

16.00- 18.00

Elly, Caroline,
André

Nieuws in het Kort
 Open dag groot succes. Meer details tijdens de Hofraad.
 De grote bladerhoop helemaal achterin links is met behulp van een zware machine verplaatst.
 Notitie van Ad over de compost (z.o.z.)
 Belangrijke brief van DB aan alle leden apart gemaild.
 Hans vd kolk (DB) komende 3 weken afwezig ivm vakantie.
Hofraad
Verslag mei (Ad)
 Er zijn afspraken gemaakt mbt de open dag.
 De Hof wil meer open zijn voor bezoekers. Er is een bord geplaatst met de vaste openingstijden. Rein,
Hans en Ad zijn op vaste tijden aanwezig: Rein op vrijdag, Hans op dinsdag, Ad op donderdagmiddag.
Verwijs bezoekers op andere dagen naar deze personen. Als er veel seizoenproducten zijn, worden
deze op die tijden te koop aangeboden.
 Auto's op de parkeerplaats, fietsen in de stalling, zonde van de mooie bloemen als daar auto's voor
staan.
 Scheiding van afval moet beter op D'n Hof. Let goed op waar je afval inwerpt. GroenAfval kan vaak ook
op de compost of in de Bokashi. Weet je het niet, vraag het anderen of zoek het op: site gemeente
Uden.
 Arne en Ad gaan op donderdagmiddag weer werken aan composthopen. Hulp is altijd welkom. Er
komt een nieuwe indeling, zodat de hofleden weten waar hun tuinafval gestort moet worden. Wordt
toegelicht in volgende nieuwsbrief. We gaan de oude bladhopen verplaatsen en verwerken daarin alle
groenhopen die er nu liggen.
Agenda juni
 Evaluatie open Dag: aandachtspunten voor volgend jaar.
 D’n Hof op de kaart: hoe geven we meer bekendheid aan ons bestaan en breiden we onze “fanclub”
uit?
 Open brief van DB aan alle leden
Programma kluszaterdag 8 juni
 Het opbouwen van de compostvoorziening
 Maaien
 Poetsen
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Nieuwe Composthopen op d’n Hof
Er is de laatste maanden veel tuinafval en snoeimateriaal gedropt op hopen op ons Landgoed d’n Hof. Veel
hofleden wisten niet zo goed waar dit materiaal naartoe moest en het aanmaken van nieuwe composthopen
was gestopt door gebrek aan vrijwilligers.
Daarnaast heeft de gemeente een stuk grond(oude aardappelveldje) teruggenomen. De grote bladhopen
achter op het perceel moeten nu geruimd worden.
Tijd voor een nieuw plan om het tuinafval te verwerken. Dat doen we allemaal samen.
We maken vakken waar tuinafval en snoeihout gestort kan worden. Alleen daar kan het materiaal aangeleverd
worden. Borden maken duidelijk wat op deze hopen gestort mag worden. Er komen ook aparte vakken voor
de houtsnippers en de aanvoer van mest
Een paar vrijwilligers verwerken dit materiaal tot composthopen. Op donderdagmiddag en op de klusdag..
Daarnaast gaan we deze verrijken met mineralen, mest en andere goede stoffen.. Om goede composthopen te
krijgen moet deze luchtig en vochtig blijven. De hopen worden daarom omgezet dat is veel werk waar
iedereen een bijdrage aan kan leveren op de klusdag of op donderdagmiddag.
De grote bladhopen en alle andere afvalhopen worden door een grondbedrijf verplaatst en omgezet. Dit
materiaal is bruikbaar voor de winterafdekking en mulchen tegen uitdroging.
OM goede compost te krijgen hebben we een paar spelregels:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bladmateriaal en onkruid op vóór de zaadvorming wieden, voorkomt veel zaden op de compost.
Stelen van planten en groot tuinafval kortknippen, dan geeft dit een betere compost.
Geen aardappelloof of tomatenblad op de composthopen. Dit kan in de groene kliko.
Geen stelen en wortels van koolplanten bij het tuinafval i.v.m. knolvoetziekte) In de groene kliko.
Geen vers kweekgras en akkerwinde op de hopen storten. Dit materiaal eerst goed laten drogen.
Geen keukenafval of fruitschillen op de composthopen, ratten zijn er dol op. Dit kan in de Bokashi
verwerkt worden.
7. Snoeihout apart houden en afvoeren naar de milieustraat(kan gratis gestort worden).

Als iedereen hier zich aan houdt en meewerkt om dit materiaal te verwerken, wordt dit afval een mooie
grondstof voor de hof.
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