NIEUWSBRIEF
Nummer, 9 september 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:
12 september

Kluszaterdag + lunch

9.00- 13.00

25 september
10 oktober

Hofborrel
Kluszaterdag + lunch

16.00- 18.00
9.00- 13.00

Wie maakt de
soep?

Nieuws in het kort
 Het jeu de Boules toernooi en de BBQ met het Gilde zijn afgelast in verband met de Corona risico’s.
Volgend jaar beter!
 Ledennieuws: Tonny van den Oetelaar en zijn vrouw Yvonne hebben zich afgemeld. Zij waren
tuinmaatje van Sylvia van Dam. Ellen Elens heeft zich gemeld en neemt per 1 januari weer een tuin op
d’n Hof. Welkom terug Ellen! Ze komt naast Rein te zitten, waar nu de productietuin is. Er hebben zich
ook nog drie nieuwe leden gemeld. Een is al gestart, als maatje van Bahrye Krasniqi, helemaal rechts
achterin, tegenover Rein. Hij heet Feyzula Axhija. De andere twee hebben nog geen tuin toegewezen
gekregen. Jolanda Kniest’s herstel van Corona gaat ontzettend langzaam. Ze is nog steeds tot weinig
activiteit in staat. Ze doet iedereen de groeten.
 Nu we onze tuinen gaan opschonen komt er weer van alles op de composthopen terecht dat daar niet
hoort. Ad heeft alles nog eens op een rijtje gezet. Zie volgende pagina. Iedereen wordt geacht dit te
weten en iedereen moet zich hier aan houden! Spreek elkaar er gerust op aan.
Hofraad
Afspraken augustus: vanwege de hitte is er een korte kluszaterdag geweest zonder Hofraad.
Agenda september:
 Watergroep stand van zaken
 Compost groep (Ad) stand van zaken en toelichting (zie volgende pagina)
 Contact met gemeente n.a.v. de diefstallen en de bouwplannen aan het Hofstraatje
 Vaststellen klussen van de zaterdag
 Rondvraag
Programma kluszaterdag
 Compost verwerken
 Afval naar stort rijden
 Maaien
 Snoeien
Tips voor de droge hete tuin
De ergste hitte is voorbij, maar bij het maken van plannen voor het volgend jaar is het belangrijk de ervaringen
van dit jaar niet te vergeten. Stonden planten misschien op de verkeerde (te droge) plek? Welke planten
gedijden wél , welke hadden nooit genoeg water? Wat ging goed, wat faliekant mis? Zet alles voor jezelf op
papier nu je het nog weet. Dat voorkomt dat je volgend jaar tegen dezelfde problemen oploopt.
VELT heeft een aantal heel praktische tips op de website staan die je zeker even moet bekijken:
https://velt.be/search/node/Droogte
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Moestuinkalender
In september kunnen nog steeds verschillende wintergewassen worden gezaaid. Zoals:
Basilicum, Bladcichorei, Boerenkool, Peterselie, Rucola, Spinazie, Veldsla, Winterpostelein, Winterpeen.

Tuinafval en composteren.
De eerste seizoenhelft zit erop. Veel groenten en fruit zijn eraf en de teeltbedden wordt klaargemaakt voor
de late teelt. Dat geeft veel tuinafval met daarbij door het de regen en het warme weer ook veel grassen en
ander doorgeschoten planten die je teelt bedreigen.
Dat is lastig. Hoe gaan we hiermee om? In de permacultuur is heeft ieder plantje zijn plek, maar dat proces
duurt jaren en we willen toch oogsten. Dus moeten we plek maken voor nieuwe teelt, oude planten eruit,
de bedden opschonen en weg met het tuinafval.
Daarvoor hebben we aantal regels, die iedereen al eens verteld zijn. Maar moeilijk uitgevoerd worden.

Regel 1.
Gebruik zoveel mogelijk tuinafval als bodembedekking, dit heet Mulchen. Dit helpt tegen uitdroging van je
teeltbedden en voedt het bodemleven. Knip je tuinafval kort en hergebruik het na de nieuwe aanplant op je
teeltbed: Chop and Drop.

Regel 2
Voorkom dat onkruid of bijkruiden zaad aanmaken. Dat vermindert de overvloedige groei in het volgende
seizoen. Dus wiedt deze planten tijdig. Soms krijgen deze planten mooie bloeivormen, waar de bijen en
vlinders weer blij mee zijn. Daarna is het onbruikbaar voor mulchen in je tuin.
Afvoer van composteerbaar tuinafval
We kunnen als hof onze eigen compost maken, die in het voorjaar goed bruikbaar is voor de eerste teelt op
je tuinbedden. De bewerking van tuinafval tot compost is intensief karwei. Belangrijk is fijn groen materiaal
te mixen met mest en andere elementen, waarin door de warmte de zaden hun kiemkracht verliezen.
Tuinafval dat je niet kunt hergebruiken kan naar deze composthopen. Maar niet alles.
We maken aparte gescheiden compartimenten voor inleveren van bruikbaar en niet bruikbaar tuinafval.
Hier komen duidelijke borden bij te staan wat er wel en niet mag gestort worden. Weet je het niet zeker?
Vragen en eventueel hulp vragen.
Regel 3
Alleen kortgeknipt groen tuinafval aanleveren. Kortknippen tot 10 cm.
 Geen takken en dik dood plantafval(zoals stelen van zonnebloemen of melde), dit verteert niet in
zes maanden.
 Geen blad en wortel van tomaat, aardappel (aardappelziektes),
 Geen wortels van Koolplanten(i.v.m. Knolvoet)
 Geen grote zaadbollen, van bv. Tuinmelde, gele toorts.
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Afvoer van niet bruikbaar tuinafval.
We maken een aparte hoop voor niet bruikbaar materiaal. Dat gaat naar de stort:
 Alle takken van de Bramen en andere erg stekelige planten.
 Blad en wortel van Tomaat en Aardappel
 Wortels van koolplanten.
 Dikkere takken en stammen van grote bloemen(zoals zonnebloem)
 Grote zaaddragers, zoals melde, gele toorts en ook veel planten uit de bloementuin.
Daarnaast is d’n Hof geen opslagplaats van eigen bouwsels. Neem staken en plankenresten mee naar huis of
breng ze zelf naar de milieustraat. Zeker geïmpregneerd hout.
Om dit allemaal goed te laten verlopen hebben we veel hulp nodig van de leden:
 Voor onderhoud bloementuin
 Voor algemeen onderhoud van de omgeving van de hofkamers en de andere buitenruimtes.
 Voor het verwerken van tuinmateriaal tot compost. En het afvoeren van restafval naar de
Groenverwerker of milieustraat.
 Voor de watertanks en sproei ploeg.
 Voor het onderhoud en schoonmaak van het gebouw, keuken en toilet.
 Voor het onderhoud van het tuingereedschap.
De meeste klussen doen we op de kluszaterdag. Kun je dan niet, neem je verantwoordelijkheid op een
ander moment in overleg met het DB.
De hof van de Toekomst is een sociaal en duurzaam gebeuren in het teken van tuinieren. Als je daar deel
van wilt zijn, steek je allemaal je handen uit de mouwen en houd je je aan de afspraken
Ad van Driel
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