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Nummer , 2021

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:
13 februari

Kluszaterdag + Hofraad
Mits niet te koud. Houd app in
de gaten.

9.00- 12.30

Zonder lunch

Nieuws in het kort
 Omdat we voorlopig geen jaarvergadering kunnen houden bevat deze nieuwsbrief enkele bijlagen van
het DB: jaarverslag en taakomschrijving DB leden. De besluitvormingspunten die niet schriftelijk
kunnen worden afgehandeld, komen in elk geval in de Hofraad om daar te bespreken. Vastleggen in
een besluit doen we zodra we mogen vergaderen met zijn allen. Financieel verslag en begroting
komen ter inzage te liggen voor alle leden in een map in de vergaderkamer.
 Achter de vijver en links daarvan is de gemeente bezig aan het klaarmaken van een strook van 7 meter
om te worden overgedragen aan de achterburen. Werkzaamheden dus.
 Omdat we niet verwachten dat een plantjesmarkt dit voorjaar mogelijk is, denken we na over een tafel
met plantjes voor de verkoop waar een potje bijstaat om geld in te doen. Die komt dan ergens bij de
ingang te staan, wel binnen de poort. Dit wordt tzt ook buiten dn Hof bekend gemaakt.
 Er staan inmiddels al drie filmpjes online bij Hoe-doe-je-dat? Het vierde en vijfde filmpje komen eraan.
Onderwerpen: Bokashi en Knolvoet. Ideeën over onderwerpen? Geef ze door aan Pleunie, Max of
Annemieke.
 In de rubriek Downloads op de site worden regelmatig nieuwe artikelen toegevoegd ter informatie.
Hofraad 13 februari
Verslag 9 januari:
 Verslag december besproken
 Klussenlijst besproken
 Werkwijze mbt jaarvergadering besproken. Omdat deze niet kan doorgaan vanwege Corona, gaan we
alles wat schriftelijk kan worden afgehandeld via de nieuwsbrief doen, de besluitvormingspunten
komen ter info in de Hofraad en worden daarna bewaard totdat we een ALV kunnen houden.
Agenda
 Verslag 9 januari
 Korte toelichting van Hans op het financieel verslag en de begroting 2021
 Korte toelichting op Jaarverslag
 Klussenlijst
Programma kluszaterdag
 Snoeien
 Vegen
 Compost
 kassen
 Rijden naar de stort
 Voorbereiden bouw afdak 2
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Gebruik van de kassen
De werkgroep kassen bestaat dit jaar uit: Hans vd Kolk, Reinier Kana, Nico Ettema en Annemieke van den Ing.
De werkgroep heeft plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen, daarin zijn wensen en ideeën van de leden die
de vragenlijst hebben ingevuld, meegenomen.
De linker kas komt ter beschikking van leden om vóór te zaaien en / of bakjes met zaaigoed weg te zetten. Hier
kan in overleg met de werkgroep ook geëxperimenteerd worden met andere gewassen. De kas wordt niet
gebruikt voor productie. De rechter kas is voor de productie groep en kassen-werkgroep. Daarin worden vanaf
mei tomaten, pepers, paprika's etc. geteeld.
Belangrijk om te weten: leden moeten zelf voor hun eigen zaaigoed zorgen, er wordt door de
kassenwerkgroep wel gelucht etc, maar geen water gegeven, dat is niet te doen omdat iedereen verschillende
wensen heeft en verschillend zaaigoed. Water geven moeten gebruikers dus zelf doen of onderling regelen.
Ook belangrijk om te weten: het is niet de bedoeling om zelf zaaigoed uit de rechter kas uit te steken zonder
vooraf overleg met de werkgroep. Als je iets nodig hebt, vraag ernaar. Alleen wat buiten voor de kas wordt
gezet mag zo worden meegenomen. Dit wordt gemeld via de app.
Het eerste dat de werkgroep nu gaat doen is de grond voorbereiden op het nieuwe seizoen met Bokaski ,
steenmeel en compost. In de linker kas gaan we Hof compost gebruiken, om te kijken hoe dat gaat. Rechts
doen we nog een jaar met de GFT compost van van Berkel.
Tips voor de droge hete tuin
Wanneer je van plan bent om nog deze maand fruitboompjes of struiken te planten is het misschien handig
om bijgaand artikel door te nemen, daarin wordt uitgelegd hoe je nieuw plantgoed beter kunt beschermen
tegen de droogte door bij het planten bio plastic of folie toe te voegen. Met een instructiefilmpje in de rubriek
Hoe doe je dat?
https://dnhofvandetoekomst.nl/wp-content/uploads/2021/01/210115-Hoe-help-ik-mijn-nieuwe-bomenen-struiken-overleven.pdf
https://dnhofvandetoekomst.nl/hoe-doe-je-dat/
Moestuinkalender
Wat kun je in februari zaaien?
Volle grond: knoflook, spinazie, zomerwortelen, tuinbonen en veldsla kunnen buiten in de koude bak of volle
grond worden gezaaid.
Binnen voorzaaien: heel veel zomergroenten kunnen vanaf februari binnen worden voorgezaaid. Denk aan
broccoli en andere zomerkolen, slasoorten, peulvruchten behalve bonen, zaaiuien, bleekselderij en
knolselderij, enz. Op de zakjes staan alle informatie. Pas op dat je bij het openen de uiterste gebruiksdatum er
niet af scheurt! Zorg voor voldoende licht, om te voorkomen dat je dunnen sprieterige plantjes krijgt.
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