NIEUWSBRIEF
Nummer 3, maart 2020

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:
7 en 8 maart
14 maart
21 maart
27 maart

Groenmoesmarkt
Kluszaterdag + lunch
Plantjesmarkt Hof
Hofborrel

09.00-17.00
9.00- 13.00
10.30-14.00
16.00- 18.00

Tuinhallen Boekel

Nieuws in het kort
 We kunnen weer twee nieuwe leden verwelkomen: Sita Bateswar, zij neemt de dubbele tuin achterin
tussen Frans en Rija. Sita heeft geen ervaring en wil graag leren. Annemieke is haar maatje. Cindy
Kappen, ze neemt de tuin naast Arne, waar Jacintha eerst zat. Cindy heeft ervaring met bloemschikken
en heeft dus verstand van snijbloemen. En tot slot Willia van den Heuvel. Zij neemt de tuin van
Doriska, tussen de kruidentuin en die van Ineke. We hebben nu nog twee vrije percelen over: naast de
productietuin. Zo vol zaten we nog nooit!
 Onze eigen jaarlijkse ledenvergadering is weer geweest. De concept notulen zijn bij deze nieuwsbrief
bijgevoegd.
 Ben je toch aan het voorzaaien, zaai dan wat extra voor de plantjesmarkt van 21 maart! De nieuwe
partytent is betaald met de opbrengst van de verkoop van vorig jaar!
 De bestelde compost is gestort. De berg slinkt al flink. Af te halen voor ieder die besteld heeft. Restant
is voor mensen die niet hebben kunnen bestellen (nieuwe leden).
 Er is vers (groen) coniferenhaksel gestort. Voor de paden.
 Als je mee wilt rijden naar de Groenmoesmarkt, zet dat dan even op de app, dan meldt zich vast wel
iemand. Vooraf kaartjes bestellen is goedkoper dan aan de kassa, en je bent sneller binnen!
 Tijdens de afgelopen kluszaterdag zijn 100 struikjes geplant in de gaten in de houtwal. Je kunt ze
herkennen aan het rood witte lint dat eromheen is geknoopt.
 Zaterdag 29 februari zijn 25 nestkastjes getimmerd en daarvan zijn er 12 opgehangen op dn Hof.
Hofraad
Er was één agendapunt op 8 februari: de verbeterpunten voor 2020. Die zijn als volgt op de ALV
gepresenteerd:
 (nog) beter letten op afsluiten pand en terrein
 Houtwal als natuur behandelen en niet als opslagruimte
 Nog beter communiceren
 Meer aandacht voor de “buitenwereld”
 Meer aandacht voor social media en gebruik van onze eigen website
Agenda 14 maart:
 Terugblik ALV
 Verslag DB
 Verslag overige werkgroepen (indien gewenst)
 Wat ter tafel komt

Bankrekening NL20 TRIO 0197 6024 52 t.n.v. IVN afd. Uden

NIEUWSBRIEF
Nummer 3, maart 2020

D’n Hof van de Toekomst
Hoevenseweg 3a
5403 PA Uden
info@dnhofvandetoekomst.nl
www.dnhofvandetoekomst.nl

Programma kluszaterdag:
Wordt smorgens bij de startkoffie vastgesteld.
Moestuinkalender
Wie de tuinbonen nog niet in de grond heeft zitten, hoeft nu echt niet langer te wachten. Ook de kapucijners
en sommige vroege peulenrassen kunnen al de grond in en vroege aardappelrassen en uien kunnen gepoot.
En je kunt ook al van alles gaan voorzaaien. Meer weten? Zie www.moestuinweetjes.com;
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