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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:
13 maart
4-5 april
10 april

Kluszaterdag + Hofraad
Paasweekend
Kluszaterdag + Hofraad

9.00- 12.30

Zonder lunch

9.00- 12.30

Zonder lunch

Nieuws in het kort
 Zoals jullie zien staat er opnieuw geen Hofborrel gepland. Zodra dit weer mag en veilig kan, worden de
Hofborrels hervat. Blijf voorzichtig en houd afstand!
 Mandy Bijmans, tuinmaatje van Ad heeft een dochtertje gekregen. Het kaartje hangt binnen op het
prikbord. Ze heeft namens ons allen een felicitatiekaartje ontvangen.
 Paul Verbeek is ernstig ziek. We hebben hem en Margot namens ons allen een kaart gestuurd. En
enkelen van ons houden contact.
 Lees je de Kruiden Hof? Dan weet je dat de aardpeer en het Hartgespan de moeite waard zijn in je
tuin. Nu gratis mee te nemen.
 De IVN moestuincursus staat nu helemaal op onze site. 6 podcasts van ca 25 minuten elk nemen je
mee door een jaar in de moestuin.
Hofraad
Afspraken: geen recente afspraken
Agenda
 Bespreken van voorgestelde aanpassingen in het huishoudelijk regelement (dn Hofhouding) Deze
zitten als aparte bijlagen in de mail. De aanpassingen zijn geel gemarkeerd.
 Korte toelichting van Hans op het financieel verslag en de begroting 2021 (ter inzage in de
vergaderkamer)
 Korte toelichting op Jaarverslag (als bijlage in de mail)
 Lopende zaken van de werkgroepen
 Klussenlijst (zie hieronder
Programma kluszaterdag
 Snoeien van bramen achter de vijver
 Tuinafval afvoeren naar van Berkel
 Voorzaaien in de kas (werkgroep)
Tips voor de droge hete tuin
De afgelopen maanden zijn er heel veel tips en tricks langs gekomen om met droogte om te gaan:
Zorg voor de bodem, keuze van beplanting, wanneer water geven en wanneer niet, enz.
Deze keer: ken je tuin. Weet je welke plekken in je tuin droog zijn en welke minder droog? Waar komt het
water van de sproeier wel en waar niet? Heb je een bomenrij achterin die veel vocht wegtrekt? Geeft die ook
schaduw, of juist niet? Hoe beter je je bewust bent van de omstandigheden op de verschillen de plekken, hoe
beter je daar met je plantkeuze rekening mee kunt houden. Er zijn planten die van droge schaduw houden!
Plus een herinnering aan de regels voor het gebruik van de sproeiers:
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Het DB beslist
Het moet al een tijdje droog en /of heet zijn: 5 dagen achtereen boven 25 graden, en/of een droogte
van minimaal 10 dagen.
Alleen de mensen met wie dit is afgesproken mogen de installatie bedienen. Schade door
onoordeelkundig gebruik door anderen wordt verhaald op de veroorzaker.

Moestuinkalender maart
Het gaat weer de goede kant op. Nu is het zaak niet te hard van stapel te lopen en geduldig te wachten tot de
omstandigheden geschikt zijn. In de rechter kas wordt binnenkort heel veel voorgezaaid. De lijst wordt
opgehangen en rondgemaild. De plantjes die daar worden gekweekt zijn in de eerste plaats bedoeld voor
verkoop aan leden (kleine prijsjes!). Wat over blijft is voor derden. Afname alleen via leden van de werkgroep,
niet zomaar uitsteken!
De linker kas kan door leden worden gebruikt om bakjes met zaaigoed weg te zetten. Zelf water geven.
Kortom: aan de slag met:
Direct in de volle grond:
o.a. bietjes, bleekselderij, doperwten, kapucijners, knoflook, knolraap, pastinaak, prei, raapstelen, radijs,
bietjes, rodekool, rucola, savooiekool, schorseneren, spinazie, snijbiet, tuinbonen, tuinkers, veldsla en wortels.
Onder glas:
o.a. andijvie, artisjokken, basilicum, bloemkool, broccoli, Chinese kool, ijsbergsla, knolselderij, koolrabi, prei,
radijs, rucola, rodekool, roodlof, savooiekool, spitskool, spruitjes en slasoorten.
Binnenshuis:
o.a. paprika, peper, prei, aubergine en tomaten.
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