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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:
12 december

9 januari 2021

Kluszaterdag en Hofraad
Kerstborrel
Nieuwjaarsborrel
Kluszaterdag en Hofraad

9.00- 12.30
Gaat niet door
Gaat niet door
9.00- 12.30

Nieuws in het kort
 We hebben er opnieuw een nieuw lid bij: Geron Derksen, vader van Amber en Manon. Geron neemt
de tuin van Amber en Manon over, Zij verkassen samen naar de oude tuin van Frans.
 De stand is nu 70 leden! We hebben nog een halve tuin vacant en de strook naast Miep.
 Bij deze nieuwsbrief zit een vragenlijst van de werkgroep kassen. Graag ingevuld terugsturen. Wie
niet reageert heeft geen inspraak!
 Op de oproep voor selfies tbv het “smoelenboek” is tot nu toe één foto binnen gekomen. Denken
jullie er nog aan? Je mag ook een foto opsturen die je al had. Het hoeft geen selfie te zijn. Wel digitaal.
 Op de vraag mbt de stalen rekken hebben enkele mensen gereageerd dat zij rekken over hebben. Er is
ons maar één vraag bekend van een lid die er wel een wil hebben. Wordt geregeld. Belangstellenden
kunnen zich nog steeds melden bij DB.
 Pleunie, Max en Annemieke gaan een serie filmpjes maken over d’n Hof en over permacultuur. Ze
zullen daarbij leden gaan interviewen en tuinen gaan bekijken. De filmpjes zijn op de eerste plaats
voor ons zelf bedoeld, om kennis te delen en elkaar beter te leren kennen, maar ze zijn ook bedoeld
voor op de site. We vragen iedereen die wordt gefilmd uiteraard vooraf om toestemming! Heb je een
leuk onderwerp of een idee? Laat het weten, ook als je zelf niet in beeld wilt, kun je toch meedenken.
We starten op de kluszaterdag met Arne (wisselteelt), Nico (wintersnoei) en Yvonne (op de pluktuin
over strokenteelt/polycultuur).
 De moestuincursus van IVN krijgt een nieuw (Corona) jasje. Het worden podcasts die via de site van
IVN te downloaden zijn. Op de site van d’n Hof komt een link. De start is in januari.
Hofraad
Afspraken november:
 Voorstel van Ellie om in een van de kassen voor alle leden ruimte te reserveren voor voorzaaien. We
zijn benieuwd hoeveel belangstelling er is en zo ja, hoe we het zullen verdelen. DB zal belangstelling
peilen.
 Hans doet verslag van de gedane investeringen tbv de sproei installatie en DB doet voorstel over
gebruik. De totale kosten komen op €1500. Er komt geen oproep voor een vrijwillige bijdrage,
daarvoor is geen draagvlak. DB komt in het voorjaar met richtlijnen voor verantwoord gebruik.
 We bespreken de klussen van de dag
Agenda december: (Hofraad alleen als de temperatuur het toelaat, binnen kan niet)
 Sponsorbeleid
 klussenlijst
Programma kluszaterdag december
 Snoeien en maaien
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Vegen
Composthopen omzetten en tuinafval verplaatsen
Goten schoon maken
Dak ontdoen van moslaag

Tips voor de droge hete tuin
Deze rubriek wordt in het voorjaar hervat.
Moestuinkalender
Er is nu niet zo veel meer toe doen, behalve onderhoud. Op plekken waar je niet mulcht of karton legt, moet je
wel het onkruid goed in de gaten houden, dat gaat gewoon door!
Wat je nu al kunt zaaien zijn tuinbonen, dat zijn taaie rakkers. Wel beschermen tegen muizen en andere
hongerlijders.
Je kunt ook aan de slag met weeuwenteelt. Wat is weeuwenteelt? Dit zegt wikipedia:
Weeuwenteelt of overwinteringsteelt is een kweekmethode die nog maar weinig gebruikt wordt. Het is een
manier om in het vroege voorjaar al oogstbare groente van het land te verkrijgen.
In de tijd dat het niet mogelijk was om in een verwarmde ruimte te zaaien, werd in het najaar gezaaid. Op welk
moment dat gebeurde, was afhankelijk van de kieming en de groeisnelheid van het gewas. Het resultaat was
dat er al verse groente was in het vroege voorjaar. Aan het einde van de winter was er meestal niets vers meer
te krijgen, anders dan via deze methode. Weeuwenteelt is door het algemeen worden van
verwarmde teeltkassen uit de gratie geraakt. Er zijn echter nog hobbykwekers die het in
hun moestuin toepassen.
In het najaar worden de gewassen gezaaid. De plantjes overwinteren op een beschutte plaats. In het vroege
voorjaar uitgeplant groeien ze snel uit en vormen zo de eerste eetbare groente van de 'koude grond'. Het
wordt vooral gedaan met bloemkool, maar ook met selderij en sla.

Vergeet de vragenlijst niet op de volgende pagina!

Prettige Feestdagen en een goede start van het nieuwe jaar. Blijf gezond.
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Van: Werkgroep kassen (Hans vd Kolk, Reinier Kana, Nico Ettema, Annemieke van den Ing)
Aan : alle leden
In de Hofraad van 14 november is het voorstel besproken om leden de gelegenheid te geven meer
gebruik van de kassen te maken. Omdat de ideeën die daarna naar voren kwamen nogal verschillend
waren, hebben we besloten om eerst grondig te inventariseren wat jullie willen.
Dus: wil je invloed, neem dan even de tijd om deze vragenlijst in te vullen.

Ik zou graag het volgende willen :
JA = plusje in het rondje NEE = min in het rondje

Neutraal = rondje open laten

O Dat alle leden van de kassen gebruik kunnen maken (binnen afspraken)
O Mijn potjes en bakjes met zaaigoed in de kas wegzetten
O De verzorging in één hand laten (nl de werkgroep)
O Zaaigoed bestellen dat door de werkgroep op afspraak wordt voorgezaaid
O Dat kassen beschikbaar zijn voor leden tot half mei (zoals tot nu toe)
O Vanaf mei één kas inzetten voor productie (verkoop) van tomaten, paprika’s enz.
O Vanaf mei beide kassen inzetten voor productie
O Experimenteren met exoten die in de kas moeten blijven staan (in overleg)
O Meer tafels of werkbanken in de kas voor potjes en bakjes
O Meehelpen in de kassenwerkgroep (zaaien, verspenen, verzorgen)
O Alleen helpen met water geven
O mijn idee:
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