NIEUWSBRIEF
Nummer1, januari 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.
De volgende verschijnt in februari.
Belangrijke data
08-01-2019
12-01-2019
25-01-2019
09-02-2019
Al vast noteren:
16 en 17 maart

Activiteit
Nieuwjaarsborrel
Kluszaterdag + lunch
Hofborrel
Kluszaterdag + lunch

Tijdstip
20.00 -23.00 uur
9.00- 13.00 uur
16.00- 18.00 uur
9.00- 13.00 uur

Groenmoesmarkt

Tuinhallen Boekel

Verzorgd door
‘ t Gilde
Ineke + ?

Op de eerste plaats de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! Geluk, gezondheid en heel veel tuinplezier.
We gaan er samen weer een mooi jaar van maken en daar hebben we iedereen voor nodig! Kleine en grote
klussen en klusjes, we kunnen allemaal wel wat.
Heb je je nog niet opgegeven om mee te denken over hoe we d’n Hof nog beter kunnen maken: doe dat dan
alsnog bij Yvonne (compost en mest), Ellen (betrokkenheid leden), Eric (water), Annemieke (communicatie).
Jou mening en jouw ideeën zijn net zo belangrijk als die van anderen.
Leden zaken
Luc van Ewijk heeft opgezegd (buurman van Arne), daarmee komt het ledenaantal op exact 50.
In de vorige nieuwsbrief zijn we onder nieuwe leden vergeten om Miep Rousseau en haar man Ruud Rosbak te
vermelden. Zij hebben de tuin van Piet Hellings overgenomen.
Tonnie van den Oetelaar heeft zich aangemeld als nieuw lid. Hij komt binnenkort kennismaken en dan kijken
we welke tuin hij neemt.
Enkele leden hebben bij het overmaken van de contributie problemen ervaren omdat de bank het nummer en
de te naam stelling niet accepteerde. Eric heeft contact gehad met de bank en zij adviseren:
Als ”t.n.v. IVN afd. Uden – Hof van de Toekomst” niet geaccepteerd wordt doe dan het volgende:
Bankrekeningnummer en dan “t.n.v. IVN, afd. Uden”, en bij het betaalkenmerk: “t.g.v. Hof van de Toekomst”
plus het factuurnummer. Dat zou volgens de bank moeten werken.
Kluszaterdag 12 januari
Hoewel we nu midden in de winter zitten, is er genoeg te doen op d’n Hof: mulchen, snoeien, opruimen, goten
checken, poetsen, enz. Wie helpt mee? De lunch wordt verzorgd door Ineke. Zij kan nog een maatje gebruiken.
In het DB hebben we geïnventariseerd wat er zoal aan klussen op dn Hof gedaan moeten worden. We hebben
de lijst toegevoegd. Kijk maar eens.
Compost
Hans van der kolk heeft op het bord in de keuken de intekenlijst opgehangen voor de bestelling van compost.
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