NIEUWSBRIEF
Nummer 3, maart 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 in de blauwe map en
het staat op de website.
De nieuwsbrief verschijnt steeds één week voorafgaand aan de kluszaterdag.
Belangrijke data:
09 maart
13 maart
16 en 17 maart
21 maart
23 maart
29 maart
13 april
26 april

Kluszaterdag + lunch
Algemene
Ledenvergadering
Groenmoesmarkt
ALV IVN
Plantjesmarkt Hof en
afhaaldag plantjes IVN
Hofborrel
Kluszaterdag+ lunch
Hofborrel

09.00 - 13.00
19.30 - 22.00
09.00 - 17.00
20.00 - 22.00
11.00 - 14.00
10.00 - 12.00
16.00 - 18.00
09.00 - 13.00
16.00 - 18.00

Op d’n Hof
Tuinhallen Boekel
Groenhoeve

Priscilla

Nieuws in het kort:
•
•
•
•

De Klussenlijst hangt in de kantine en er kunnen nog heel veel namen bij!
Nieuw Facebookgroep: vrienden van de Hof- Permacultuur. Dit is een groep waarbij je vragen
over permacultuur kunt stellen.
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 6 maart in je mail.

Programma kluszaterdag
Wat staat er op de kluslijst deze maand:
- Wegwerken compost
- Partytent opzetten
- Gebouw schoonmaken
- Bestrating schoonmaken
- Voorzaaien

Agenda Hofraad
- Bezetting afhaaldag en plantjesmarkt
- Inventariseren wie er naar de Groenmoesmarkt gaat en eventueel afspreken voor carpoolen
- Stand van zaken nieuwe leden.
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Wat kun je in maart in de moestuin zaaien?
In maart kun je de volgende gewassen al in de moestuin zaaien: spruitjes, raapstelen, radijs, rapen,
snijbiet, spinazie, tuinkers, herfst- en winteruien, wortelen, kapucijners, doperwten, peultjes, postelein en
prei.

Wat kun je in maart op de vensterbank voorzaaien?
•
•

-

Ook in deze maand kun je op de vensterbank al voorzaaien: andijvie, aubergine, kervel,
komkommer, broccoli, koolsoorten, paprika, pepers, peterselie, postelein en prei.
Voor het vensterbanktuinieren kun je allerlei bakjes en potjes gebruiken. Erg handig zijn
turfpotjes, die je straks met pot en al in de grond kunt zetten.

Bron tuinen.nl
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