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Hoevenseweg 3a
5403 PA Uden
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Deze nieuwsbrief en alle informatie over D’n Hof ligt standaard binnen op tafel in een blauwe map.

Belangrijke data:
10 augustus
18 augustus

Kluszaterdag met lunch
Hofraad
Jeu de Boules tournooi met BBQ

9.00-12.30
13.00-14.00
12.00-20.00

30 augustus

Hofborrel

16.00-18.00

Annemieke en Eric
John, Els, Rein en
Ruud

Nieuws in het Kort

 Als je niet weet hoe de poort op slot moet: laat het je dan een keer voordoen, maar laat hem niet
open wanneer je weggaat!
 De pomp heeft veel problemen gegeven de laatste weken. Deze werden mede veroorzaakt door
overbelasting en door onjuist gebruik. Dat heeft tot nu toe al flink wat geld gekost. Er is ook weer met
de slangen gesleept, en er zijn koppelingen kapot gegaan daardoor.
Daarom komt er een plan van aanpak vanuit de werkgroep. Houdt dus de info op d’n Hof en in de app
in de gaten. Houd je aan de aanwijzingen en ga niet op eigen gezag iets anders doen!
 Binnenkort komt er hopelijk weer meer oogst in de verkoop. We dringen er op aan dat ook Hofleden
daarvoor gewoon betalen. Houd je aan de prijzen die de werkgroep ophangt. Het is voor de pot.
 Wie zich nog niet heeft aangemeld voor het boulen en de BBQ: je hebt nog tot 11 augustus. Daarna is
de BBQ besteld en zijn de toernooi groepen samengesteld en kan het niet meer.
 Gieters graag terugzetten bij de tank waar ze bij horen. Nu moeten sommige leden eerst op zoek naar
een gieter voordat ze aan de slag kunnen, dat is vervelend. Er zijn gieters genoeg.

Hofraad

Verslag juli:
Werkgroep water: er wordt een grote sproeikop aangeschaft. [is inmiddels uitgesteld vanwege de problemen
met de pomp]. Zie agenda Hofraad augustus.
Werkgroep schooltuin: het huidige stramien wordt gestopt: we kunnen de bemensing niet rond krijgen en zijn
toe aan een andere aanpak. Aansluitend aan de behoefte om meer bekendheid te geven aan d’n Hof willen
we meer thematisch gaan werken en die middagen open stellen voor meer verschillende groepen. We denken
op de eerste plaats aan BSO’s en scholen uit de buurt, daarna eventueel uit te breiden met een open middag
Scharrelkids. Rija brengt het idee in om ook verjaardagsfeestjes aan te bieden. Daar is (nu nog) weinig animo
voor.
Bekendheid geven aan d’n Hof:
D’n Hof heeft zich gepresenteerd op het Maashorstfestival en is uitgenodigd voor een promofilmpje van de
provincie over UdenaardeToekomst. In verband met de moestuincursus vanIVN zoekt Annemieke nog een
mede instructeur om ene tweede groep te kunnen draaien. Ook daarmee zetten we ons op de kaart!
Houtwallen:
Enkele mensen hebben het DB gevraagd mee te kijken en advies te geven. Verder is het nog stil. Afspraak: heb
het erover met je buren en zorg dat de rand in de herfst vrij is, zodat gaten dichtgeplant kunnen worden.
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Rondvraag:
De poort blijft een aandachtspunt. Buren kunnen er nog steeds in via hun tuinen, maar de meesten hebben
hun gedrag veranderd. We hebben nog één “wandelaar” over.
Rija: kunnen we wat meer initiatieven nemen? Ook commerciëler? Er is niet veel animo. IVN vraagt geen geld
voor wandelingen en rondleidingen.
Hof app: de aanwezigen stellen vast dat er nog steeds veel te veel gekletst wordt op de informatie app en dat
dat er toe leidt dat mensen afhaken. We spreken unaniem af dat Yvonne als beheerder mensen daarop
aanspreekt en zo nodig (tijdelijk) blokkeert.
Agenda augustus:
- De pomp en het watergebruik op d’n Hof. Plan van aanpak voor droge zomers. (zie ook verslag bezoek
aan VELT)
- Voorbereiding boules toernooi en BBQ
Programma kluszaterdag
- Werken aan de compost
- Snoeien en maaien
- Watersysteem controleren en waar nodig herstellen
- Werken in de gemeenschappelijke tuinen

Lijst van 9 planten die heel goed tegen droogte kunnen voor siertuin, kruidentuin en
moestuin:
-

Blauw schapengras (festuca glauca)
Blauwe regen (wisteria)
Ezelsoor (stachys)
Hemelsleutel (sedum)
Kattenkruid (nepeta)
Lavendel
Zonnehoed (echinacea)
Olijfwilg: wintergroene struik met eetbare rode bessen (elaeagnus ebbingei)
Heilgenbloem (santolina)

Zie ook het artikel van VELT bij deze nieuwsbrief.
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