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Hoevenseweg 3a
5403 PA Uden
info@dnhofvandetoekomst.nl
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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:
4-5 april
10 april
30 april
8 mei

Paasweekend
Kluszaterdag + Hofraad
Hofborrel
Kluszaterdag + Hofraad

9.00- 12.30
16.00- 18.00
9.00- 12.30

Zonder lunch
?????????
Zonder lunch

Nieuws in het kort
 De gemeente heeft de percelen aan de Klantstraat vrij gegeven en uitgezet. Dat betekent dat
bewoners nu daar aan her werk zijn om de extra strook aan hun tuin toe te voegen. Dus als je daar
onbekenden ziet rondstruinen: dat zijn de achterburen. Er komt een nieuw hek.
 Het aangepaste huishoudelijk regelement zit als bijlage bij deze nieuwsbrief en is vanaf 1 april van
kracht.
 De coronaveiligheidsmaatregelen blijven vooralsnog van kracht. Dus geen bezoekers anders dan
naaste familie. Blijf voldoende afstand houden totdat iedereen gevaccineerd is.
 In de rechter kas worden diverse groenten, kruiden en bloemen gezaaid die straks als eerste aan de
leden worden aangeboden. Tot nu toe staan er: div. Slasoorten en koolsoorten, afrikaantjes, 2 soorten
basilicum, pepers, tomaten.
Hofraad
Afspraken maart: de begroting en het financieel verslag zijn toegelicht door Hans. Ze liggen ter inzage in een
map in de vergaderkamer.
De voorgestelde wijzigingen en het huishoudelijk reglement, die met de vorige nieuwsbrief waren
meegestuurd, zijn besproken, er waren geen verdere vragen. De definitieve versie zit als bijlage bij deze
nieuwsbrief en gaat per 1 april in. Zorg dat je weet waar we jullie aan mogen houden! Hij komt ook op de site.
In de ALV die waarschijnlijk pas na de zomer kan plaats vinden, zal deze versie officieel worden vastgesteld.
Agenda 10 april:
Nog niet bekend.
Programma kluszaterdag
Wordt 10 april samen vastgesteld
Tips voor de droge hete tuin
De belangrijkste “zorgenkindjes” in een droge hete tuin zijn de een-jarigen. Die zijn het kwetsbaarst omdat
hun wortelstelsel lang niet zo goed is ontwikkeld als dat van vaste planten. Daarom gaan we de komende
maanden aandacht geven aan sterke alternatieven. Ook in de Kruiden Hof rubriek gaan we aandacht besteden
aan deze planten. Ik noem hier nu alvast: Chinese bieslook en gewone bieslook, aardpeer, zevenblad (niet
planten! Maar als je het toch hebt… Deze planten zijn al in de kruiden Hof besproken.
Verder: eeuwig moes, Egyptische ui (zaait zichzelf uit), asperge, kardoen, artisjok en: ken je broccoli als vaste
plant? In Kruiden Hof mei gaan we dieper in op een aantal van deze planten. Denk ook aan twee-jarigen:
snijbiet, palmkool, knolvenkel.
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Moestuinkalender
Wie nog geen erwten, tuinbonen of kapucijners heeft gezaaid, kan dat in april nog doen. Ook de aardappelen
kunnen nu de grond in. Verder kun je het volgende in de volle grond gaan zaaien:
• bietjes
• kervel
• broccoli
• rode kool
• koolrabi
• maïs
• peterselie
• knolselderie
• Ijsbergsla
• Pluksla
• worteltjes
Op de vensterbank kun je voorzaaien:
• Tomaat
• komkommer,
• olijfkomkommer,
• paprika,
• pepers
• courgette
• pompoen
Zorg dat ze veel licht krijgen, om dunne iele groei te voorkomen. Hard ze voorzichtig af en zet ze pas half mei
buiten in de volle grond, want één nachtvorstje is al fataal.
Als extra bijlage: een stukje over pepers. Komt ook op de site.
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