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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:
10 oktober
23 oktober
14 november

Korte Hofraad
Kluszaterdag zonder lunch
Hofborrel
Korte Hofraad
Kluszaterdag zonder lunch

9.0012.30
Gaat niet door
9.0012.30

Onder voorbehoud

Nieuws in het kort
 Tot onze spijt zullen we de Hofborrel van oktober weer moeten schrappen, zeker nu we niet meer
buiten kunnen zitten en de maatregelen zijn aangescherpt. Ga er voorlopig maar van uit dat dat wel
niet de laatste zal zijn….Dat geldt ook voor de lunches tijdens de kluszaterdagen.
 Wie creatieve alternatieven heeft die wél veilig zijn: we horen ze graag!
 Er is een flinke berg champignonmest gestort. Genoeg voor iedereen, 8 kruiwagens per tuin, gratis.
 Zoals jullie weten zaten we enkele maanden geleden helemaal vol en hadden we een wachtlijst.
Inmiddels zijn we begonnen met het puzzelen hoe we iedereen kunnen indelen. Mocht je nog wensen
hebben, denk aan verkassen, uitbreiden, nieuw maatje erbij, meld dat dan nu, zodat we het mee
kunnen nemen. Als alle toezeggingen gedaan zijn, komen we daar niet meer op terug.
 Jolanda Kniest (buurvrouw van Jacintha en van Els & Liesbeth, is herstellende van Corona. Dat gaat
tergend langzaam, maar er is lichte vooruitgang. We hebben haar aangeboden om haar tuin
winterklaar te maken, zodat ze in het voorjaar weer fris aan de slag kan. Zie programma kluszaterdag.
Hofraad
Verslag van 12 september
Er was een kleine groep aanwezig. We hebben daarom een kort overleg gehad. In de nieuwsbrief van
september was aandacht voor het verwerken van tuinafval op het eigen perceel of afvoeren naar de
composthoop. Na enige uitleg was het voor iedereen duidelijk hoe het tuinafval verwerkt kan worden. Omdat
er geen borden bij stonden was het onduidelijk welke composthoop klaar was om te gebruiken op het land.
Verder hebben we de klussen besproken: Stoep schoonmaken, compost verwerken, gras en wildgroei rond de
vijver maaien en nog een stuk met de bosmaaier in het achterveld. Er is ook een aanhanger tuinafval naar de
stort gebracht.
De lunch is verzorgd door Sita, was lekker. Tot zover deze kluszaterdag. Groeten Ad
Agenda
Het wordt weer een kort overleg, buiten.







Financiële toelichting en vraag over voorstel bijdrage sproei installatie (Hans)
Het gebruik van de draadrekken/hekken (Annemieke)
Bordjes compoststraat (Ad)
Stand van zaken bezetting tuinen (Hans)
We nemen de klussenlijst door en vullen die aan
Rondvraag.
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Programma kluszaterdag
 Kluszaterdag: maaien
 tuin Jolanda winterklaar maken
 doorgaande paden: randen schoonmaken
 kast met zaden uitzoeken en opschonen
 ritje stort
Tips voor de droge hete tuin
In deze periode maken we de plannen voor het nieuwe seizoen en gaan we weer zaden bestellen. Houd nu al
rekening met warme droge periodes en met je vakantie bij het maken van je plannen en wees heel kritisch bij
wat je bestelt. De sproei installatie maakt de klimaatverandering niet ongedaan, hooguit wat beter te
hanteren, dus ga er niet van uit dat je je niet hoeft aan te passen. In zaden catalogi staat vaak wel vermeld
welke condities gewassen nodig hebben.
Moestuinkalender
Het wordt beduidend rustiger in de moestuin vanaf oktober. Slechts enkele soorten zaden zijn geschikt om in
oktober te zaaien. Verschillende soorten Chinese kool kunnen de kouder wordende aarde nog aan en ook voor
rucola is dit één van de laatste maanden waarin het gezaaid kan worden. Oktober kan warm zijn, waarin we
nog kunnen nagenieten van een aangename nazomer, of nat en koud. Jonge zaailingen dienen beschermd te
worden tegen eventuele nachtvorst, dat deze maand zijn intrede doet. Wintergroenten kunnen nu ook gezaaid
worden.
 Mosterdzaden
 Muzinu
 Rucola
Voor speciale rassen Erwten en tuinbonen die winterhard zijn geldt dat ze in oktober gezaaid kunnen worden.
 Erwten
 Tuinbonen
Let op! zaailingen moeten worden beschermd tegen de eerste nachtvorst.
Planten in oktober
Wintergroenten en groenten die in het voorjaar geoogst kunnen worden mogen de grond in.
 Asperges
 Fruitstruiken
 Knoflook
 Rabarber

Winteruien
 Je ziet nu op veel plekken zaailingen van de koriander plant. Je moet ervan houden, maar het is in elk
geval een plantje dat onze zachte winters goed overleeft en de hele winter geurige opbrengst levert.
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