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Deze nieuwsbrief en alle informatie over D’n Hof ligt standaard binnen op tafel in de blauwe map en het staat 
op de website. 

De nieuwsbrief verschijnt steeds één week voorafgaand aan de kluszaterdag. 

Belangrijke data: 

09 februari Kluszaterdag + lunch 9.00- 13.00  Lieke 
09 februari Hofraad 13.00 DB 
22 februari Hofborrel 16.00- 18.00   
09 maart Kluszaterdag + lunch 9.00- 13.00  Priscilla 
13 maart Algemene Ledenvergadering 19.30-21.30 Op dn Hof 
16 en 17 maart Groenmoesmarkt 09.00-17.00 Tuinhallen Boekel 
23 maart Plantjesmarkt 11.00-14.00   

 

We beginnen in deze nieuwsbrief met drie vaste items die elke maand zullen terugkomen: nieuws in het kort, 
de kluszaterdag en de Hofraad. Zo kun je een week tevoren zien wat er staat te gebeuren. 

Nieuws in het kort: 

• De Klussenlijst hangt in de kantine en er kunnen nog heel veel namen bij! 
• Intekenlijst compost op prikbord: voor half februari bestellen én betalen! 
• Kassen: Rein en Hans zijn al aan het voorzaaien! Dus voor je zelf begint: eerst even kijken wat je daar 

straks kunt halen. Zie overzicht in bijlage. 
• Onze jaarlijkse Plantjesmarkt staat gepland op 23 maart en is toegankelijk voor leden én anderen. Om 

in te slaan maar ook om overschot aan te bieden. Opbrengst voor dn Hof. 
• Het DB zoekt nieuwe leden werkzaamheden altijd in overleg, dus aarzel niet en doe mee. 
• De Algemene ledenvergadering op 13 maart: belangrijker dan je misschien denkt! 

Hier worden de plannen voor het komende jaar besproken en worden besluiten genomen die ons 
allemaal aangaan, dus zorg dat je erbij bent wanneer je invloed wilt hebben. De Agenda en de stukken 
ontvangt je uiterlijk eind februari in je mail. 

 
Programma kluszaterdag 
Wat staat er op de kluslijst deze maand: 

• Afronden snoei- en maaiwerk 
• Werkzaamheden in de kas 
• Binnen schrobben en dweilen, controleren op muizen 
• Voorraadkast keuken een grote beurt geven 
• Vlindertuin, bloementuin en kruidentuin, productietuinen voorbereiding nieuwe seizoen 

 

Agenda Hofraad 
• Nieuwe en vertrekkende leden 
• Wat kunnen we doen om mensen meer het gevoel te geven dat ze erbij horen? We denken o.a. aan 

een maatjes systeem. 
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• Hoe kunnen we de communicatie verbeteren met de leden? Is de nieuwsbrief een goed middel? De 
app? Of toch iets heel anders? En de website? 

• Afspraken over de compost 
• Wat verder ter tafel komt. 


