NIEUWSBRIEF
Nummer 12, december 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:
14 december

Kluszaterdag +Lunch

9.00- 13.00

20 december
10 januari

Hofborrel
Nieuwjaars receptie met het
Gilde

20.00 -23.00
19.00-22.00

Lieke zorgt voor
soep
Hof verzorgt hapjes

Nieuws in het kort
 Berdie en Sander Dollé hebben hun lidmaatschap opgezegd. Hun tuin gaat naar Max van de Ven.
 Wij verwelkomen Sjaak Hendrixk en Cindy Kappen als nieuwe leden. Sjaak komt achterin naast
Richard, Cindy’s plek is nog niet bekend.
 Inge Gloudemans heeft haar lidmaatschap opgezegd per 1 januari. Haar tuin, naast Frans achterin,
komt vrij.
 Dringend verzoek aan vertrekkende leden om hun tuin tijdig leeg en schoon op te leveren!
 Heeft iedereen zijn/haar portie al champignonmest opgehaald?
 In overleg met het Gilde is de Kerstborrel geschrapt. We gaan naar één gezamenlijke borrel in het
nieuwe jaar, om en om georganiseerd en verzorgd door een van beide. Daarom is de Hofborrel van
december in ere hersteld, op het vertrouwde tijdstip. Wij starten met het verzorgen van de
Nieuwjaarsborrel. Deze is op 10 januari vanaf 19.00 uur.
 We hebben een 2e hands beamer met scherm kunnen aanschaffen voor gebruik bij cursussen,
lezingen en vergaderingen. Hij staat bij Eric en Annemieke thuis.
 alle data van de hofborrel en kluszaterdag staan op het bord. Jaarplanning 2020 volgt zsm
Hofraad
Afspraken 9 november
 Het besluit over de pompoenen en sierkalebassen is teruggedraaid bij hoofdelijke stemming (10 voor,
2 tegen). Zie toelichting in nieuwsbrief oktober.
 Compostgroep: Ad geeft toelichting op stuk dat hij voor nieuwsbrief oktober schreef. Aandachtpunt:
hoe krijgen we dit onder de aandacht van alle leden? De zelfde vraag geldt mbt schadelijke
plantenresten die in de groene kliko moeten. We spreken af dat elk nieuw lid een uitdraai krijgt van
het schema dat op het prikbord hangt en dat we er allemaal op blijven hameren. Ook moeten nieuwe
leden door de vorige gebruiker worden geïnformeerd over wat waar heeft gestaan (kolen, tomaten)
en welke ziektes er in de tuin zijn geweest. Ook aandachtspunt voor DB bij vertrek van leden.
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 Lieke wijst erop dat de permacultuur aanbeveelt dat het tuinafval zoveel mogelijk op de eigen tuin
blijft, als mulch. Chop and drop heet dat, dus afknippen en laten liggen, tenzij het schadelijk is.
 DB heeft overleg gehad met Gilde (doen we 2x per jaar). Afspraken: één gezamenlijke borrel ipv twee,
boules tournooi en bbq toch weer proberen te plannen (eind aug, begin sept) in december helpt
Gildelid Ad met het schoonmaken van de goten.
 Op 29 februari vindt op dn Hof een activiteit plaats van IVN Vogelwacht en VLU voor jeugd van 10-15.
Annemieke is daarbij betrokken. We gaan nestkasten timmeren en ophangen

Agenda 14 december (kort)
 Verslag DB overleg 10 dec
 Nieuwjaarsborrel afspraken
 Verslag werkgroepen
Programma kluszaterdag










Compoststraat
Snoeien (o.a. Vogelkers verwijderen)
Struiken planten in de gaten in de houtwal
Bladeren vegen
Goten schoonmaak 1e ronde (moet in jan/feb nog een keer)
poetsen
kas winterklaar maken
eventueel nog maaien
achterste tuinen met piketpaaltjes en lint afzetten om houtwal te markeren.

Wij wensen alle Hofleden heel fijne kerstdagen en een goede start van het nieuwe
jaar!
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