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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:
DATUM 2021

AKTIVITEIT
Nieuwjaarsborrel

TIJDSTIP

VERZORGD DOOR
afgelast

9 januari

Kluszaterdag + Hofraad
Hofborrel
Kluszaterdag + Hofraad

9.00- 12.30

Zonder lunch
afgelast
Zonder lunch

13 februari

9.00- 12.30

Onze beste wensen voor het nieuwe jaar! Blijf alert en pas goed op jezelf en op
elkaar.
Nieuws in het kort
 De penningmeester heeft de nota’s voor de contributie van 2012 weer verstuurd.
 We hebben drie nieuwe leden: Gerrit Overmans, Rico Vloet en Jaap van den Ing. Welkom! Inge
Gloudemans, tuinmaatje van Jacintha stopt als maatje, maar blijft als ondersteunend lid.
 De IVN moestuincursus wordt gratis aangeboden via podcasts. Kijk op onze eigen site voor de linkjes!
 Het eerste info filmpje staat online. Onderwerp: Wintersnoei van fruitbomen. Kijk op onze eigen site
in de nieuwe rubriek Hoe doe je dat? voor het linkje, of kijk op facebook.
 Ondanks de kou waren we op de kluszaterdag in december toch weer met een flinke groep!
 Daarna hebben drie mensen de gratis kerstbomen van het UC nog geplant. Dank!
 De datum voor onze algemene ledenvergadering kan nu niet worden gepland.
Hofraad
Afspraken december
 We hebben twee nieuwe sponsoren gekregen: zij krijgen een plek op onze website.
 De grote berg zwarte aarde achterin is door Selten verspreid.
 Na de vergadering starten de eerste filmopnames voor de infofilmpjes.
Agenda
 Verslag december
 Klussenlijst aanvullen
 Informatie m.b.t. de ALV
Programma kluszaterdag
 Snoeien
 Vegen
 Goten en dak schoonmaken
Tips voor de winter tuin
 Dit is dé periode om fruitbomen en struiken te planten. Beter dan in het voorjaar. Weten jullie nog hoe
droog het was in maart en april… Ook de wintersnoei van fruitbomen kan nu plaats vinden. Maar: laat
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het steenfruit met rust. Kersen , pruimen, e.d. zijn te gevoelig voor schimmels in de winter. Die kun je
beter na de oogst snoeien of in het voorjaar meteen na de bloei.
 Kijk op onze site bij Hoe doe je dat? voor een infofilmpje.
Moestuinkalender
 Wist je dat je nu buiten in de volle grond spinazie kunt zaaien? Bij strenge vorst een fleecedekje
eroverheen. De dapperen (of de waaghalzen?) onder ons zaaien nu ook hun eerste tuinbonen.
Bescherm ze wel tegen hongerige muizen!
 Diverse groenten kun je nu vanaf januari in de kas voorzaaien of op de vensterbank: tuinbonen,
bloemkool, zomerprei, radijs, rodekool. Zorg wel voor volop licht, anders krijg je heel sprietige
plantjes. Zorg dat ze niet te warm staan, een vensterbank zonder radiator eronder is het best.
 In januari kun je ook al beginnen met voorzaaien van bv pepers. Er komt een info filmpje aan op Hoe
doe je dat?
 Nogmaals aandacht voor knolvoet bij het rooien van je koolplanten. Bij twijfel: in de grijze kliko. Als ze
schoon zijn mogen ze bij het afval voor de groenstort, dus niet op onze composthopen (dat duurt te
lang). Je herkent knolvoet aan de knobbels/wratten die op de wortels groeien. Zeer besmettelijk!
 Sowieso geen kool zetten op dezelfde plek als het jaar ervoor, dat vergroot het risico op knolvoet. En:
radijsjes, rucola en mosterd horen ook bij de kool-familie, dus hiervoor geldt hetzelfd.
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