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Deze nieuwsbrief en alle informatie over D’n Hof ligt standaard binnen op tafel en staat op de website.
Belangrijke data:
08 februari
10 februari
13 februari
28 februari
29 februari
03 maart
7 en 8 maart
14 maart
21 maart
17 mei

Kluszaterdag + lunch
ALV Hof
Lezing Marc Siepman
Hofborrel
Jeugdactiviteit IVN/ VW /VLU
ALV IVN
Groenmoesmarkt (zie toelichting)
Kluszaterdag + lunch
Plantjesmarkt Hof
Jeu de boules en BBQ met
Gilde

9.00- 13.00
19.30-22.00
20.00-22.00
16.00- 18.00
9.00-12.30
20.00-22.00
10.00-17.00
9.00- 13.00
11.00-14.00

Hof
IVN Groenhoeve
Hof
Groenhoeve
Tuinhallen Boekel
Alvast noteren!

Nieuws in het kort
 Er zijn twee composthopen klaar voor gebruik: de eerste twee vanaf de ingang, dus rechts van de
houtblokken. Daar liggen ook nog (oude) houtsnippers, niet meer zo geschikt voor de paden, wel om
te mulchen. Strooi eventueel wat kalk erbij om verzuring tegen te gaan.
 De Groenmoesmarkt is een jaarlijks terugkerende markt voor moestuinierders. Ben je op zoek naar
een speciaal aardbeien ras of een speciaal tangetje om te snoeien? Je vindt het daar! Alle bekende
zadenleveranciers en kwekers staan er. Zeer de moeite waard. Toegang niet gratis. Online boeken is
aanbevolen. www.tuinmarkthallen.nl/event/groenmoes-2020;
 De planten uitgifte van Udenaardetoekomst vindt opnieuw plaats op d’n Hof op 21 maart. Bestellen
via site www.udenaardetoekomst.nl. Zie media. Wij houden tegelijkertijd zelf ook weer een
plantjesmarkt. Wie plantjes over heeft, ook uit de siertuin: graag neerzetten in de achterste kas met
aanduiding van wat het is op sticker of stokje!
 IVN Vogelwacht en sVLU bieden samen een aantal activiteiten voor jeugd van 10-15 jaar aan. De
eerste was in januari in de Udense kersenboomgaard, de tweede is op d’n Hof. We gaan nestkasten
timmeren én ophangen. Ken je jongeren die dit leuk zouden vinden? Ze zijn welkom. Aanmelden hoeft
niet. En het is gratis.
Hofraad
In januari is er geen Hofraad geweest, dus geen verslag
Agenda 8 februari:
 Evaluatie 2019: welke verbeterpunten geven we onszelf mee? Wil je als lid een actieve bijdrage in de
ALV: draag dan in de Hofraad je punten aan! Dan komen ze aan bod.
Programma kluszaterdag
Via VLU zijn 100 struikjes geleverd om de gaten in de houtwal te vullen. Het betreft 10 inheemse soorten die
goed zijn voor de bijen en /of de vogels.
Deze moeten alle honderd nodig de grond in! Wie helpt?
z.o.z.
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Moestuinkalender
Het is nog vroeg in het jaar en februari kan nog koud worden, hoewel het er niet naar uitziet. Wat je kunt doen
is de paden schoonmaken en van een nieuwe laag voorzien, hekken en rekken controleren, bakken repareren,
etc. Voorzaaien van erwten en peulen kan wel al in een koude bak, en vroege tuinbonen in de volle grond.
Sommige sla, veldsla en spinazie kunnen ook al buiten gezaaid. Als je dat beetje bij beetje doet, elke week één
regeltje, dan heb je steeds aanvoer. Verder: geduld!
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