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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:
11 juli
24 juli
8 augustus

Hofraad, Kluszaterdag + lunch
Hofborrel
Hofraad, kluszaterdag + lunch

9.00- 13.00

Lunch door Hans

9.00- 13.00

Lunch door Sita

Nieuws in het kort
 Wachtlijst: er staan nu een aantal mensen op de wachtlijst, aspirant leden, en leden die graag een
grotere tuin willen. Dus: onderling niks regelen! Alles moet via DB lopen, die hebben het overzicht. Als
je mee wilt ruilen in de carrousel, geef dat dan door. We beslissen aan het eind van het seizoen.
 Watergroep: alle watertanks hebben nu een eigen vulpijp. Maak goede afspraken met de vuller(s) van
je eigen straatje om te voorkomen dat je zonder water komt te staan. Verwacht niet van Hans en Rein
dat zij alles nalopen en bijvullen, dat is voor hen twee geen doen.
 Er wordt proef gedraaid met vier sproeiers. Er zitten nog kinderziektes in, daar wordt aan gewerkt. Om
straks alle straatjes te kunnen bedienen heeft elke straat zijn eigen sproeiploegje nodig van minimaal 3
personen. De leden van de watergroep hebben dus hulp nodig uit hun eigen straatje. Zie verder in
deze nieuwsbrief voor meer info.
 Verzoek om zelf de randen van je tuin bij te houden langs de graspaden, daar kan de maaier niet
bijkomen zonder schade aan te richten.
 Belangrijk bericht van de pluktuin en de vlindertuin. NB de vlindertuin is niet om te plukken. De
pluktuin wel, maar er zijn een aantal belangrijke tips ter behoud van het geheel. Houd je daaraan. Het
stuk is als bijlage toegevoegd en komt op de site.
 We hebben weer een nieuwe rubriek: de Kruiden Hof, met weetjes en tips over het gebruik van
kruiden die op d’n Hof groeien. Als aparte bijlage en op de site.
Hofraad
Afspraken: we hebben de watersituatie besproken en Hans groen licht gegeven om een eerste set sproeiers
aan te schaffen en te installeren om mee te experimenteren.
Agenda 11 juli:
 Verslag van de watergroep: stand van zaken
 Verdwijnen van groenten en fruit uit de tuinen: acties tot nu toe.
 Programma kluszaterdag vaststellen
Tips voor de droge hete tuin
Steeds meer artikelen over de droogte, de dalende grondwaterstand en het toenemend waterverbruik vullen
de kranten. Ook de slechte kwaliteit van de bodem begint aandacht te krijgen. Wageningen experimenteert
met strokenteelt en zelfs de permacultuur wordt genoemd. Zou er dan toch iets gaan veranderen? Wat
kunnen wij doen? Het lijkt of ons besluit om toch met sproeiers te gaan werken tegen de trend van zuinig zijn
met water in gaat. Maar dat ligt er aan hoe w eer mee omgaan. Het is zeker niet de bedoeling dat er om de
haverklap gesproeid gaat worden. Om de paar dagen een flinke hoeveelheid sproeien in plaats van elke dag
gieteren kan planten helpen een robuuster wortelstelsel te ontwikkelen, maar alleen als we de moed hebben
om op de dagen dat er niet gesproeid wordt, de gieter te laten staan. Maak van je planten geen junkies die
elke dag een shot nodig hebben!
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Laten we ook in onze eigen tuinen eens kijken of we het water beter vast kunnen houden. Meer mulchen en
meer afdekken helpt tegen uitdrogen. Veel organisch materiaal in de bodem inwerken zorgt ervoor dat de
bodem het water kan vasthouden. Zand draineert als een gek, organisch materiaal houdt het vocht vast. Bij
verhoogde bedden is dit helemaal belangrijk! Walletjes rondom bomen en struiken zorgen dat het water niet
meteen wegloopt maar de bodem in zakt. Laat het idee van een net geschoffelde bodem zonder onkruid los,
want kaal zand slaat dicht en neemt geen water op. Meer tips? Elk goed idee is er één en daar kunnen we met
elkaar van leren.
Moestuinkalender
Buiten zaaien/planten in juli
Aardappels, Andijvie, Basilicum, Bieten, Bindsla, Boerenkool, Bloemkool, Broccoli, Courgettes, Chinese
kool, Groenlof, IJsbergsla, Knolraap, Koolraap, Koolrabi, Koolsoorten, Kropsla, Lente ui, Paksoi, Peterselie,
Postelein, Radicchio, Radijs, Rammenas, Roodlof, Romanesco, Rucola, Savooiekool, Sla, Snijbiet,
Snijselderij, Spinazie, Spitskool, Stengelui, Stoksperziebonen, Veldsla, Venkel, Winterbloemkool,
Winterpeen
Zaaien onder glas in juli
Bindsla, Chinese kool, IJsbergsla, Koolrabi, Paksoi, Romanesco
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