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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:
8 mei
28 mei

Kluszaterdag + Hofraad
Hofborrel
Afscheid van Priscilla

9.00- 12.30

Zonder lunch
Onder
voorbehoud!

Nieuws in het kort
 Het aangepaste huishoudelijk regelement en de Hofhouding staan inmiddels op de site. We
verwachten van iedereen dat je op de hoogte bent en je houdt aan de afspraken.
 De afnamen van voorgezaaide plantjes gaat boven verwachting goed. We gaan langzaamaan de
rechter kas vrij maken voor tomatenteelt, dus haal vooral nog sla als je die wilt hebben en spreek ons
(Hans, Rein, Annemieke) aan over het overige aanbod.
 We zitten vol en hebben inmiddels twee mensen op de wachtlijst staan.
 Priscilla gaat met haar man Tamar emigreren naar Spanje. Vader Piet gaat gewoon stug door in hun
tuin. We zullen haar missen!
 Vrijdag 28 mei organiseren we weer een Hofborrel, in samenwerking met Priscilla, die dan afscheid
neemt van ons. We houden de informatie m.b.t. Corona in de gaten en bekijken in de week vooraf of
het inderdaad veilig kan plaats vinden
Hofraad
Afspraken
 De aangepaste Hofhouding en huishoudelijk regelement worden op de site gezet.
Agenda
 Vaststellen klussenlijst
 Rondje langs de werkgroepen
 Geen grote bespreekpunten
Programma kluszaterdag








Poetsen (toiletten en vloeren)
Werkzaamheden in de kas
Werkzaamheden Compoststraat
Maaien
Assisteren in Pluktuin en vlindertuin (i.o.m. Rineke en Marie-Elise)
Rijden naar de stort (?)
Terrein controleren op rattensporen

Tips voor de droge hete tuin
 Nu is de tijd om je bodem te prepareren: maak een mengsel van compost en/of champost plus oude
half verteerde houtsnippers en werk dit in in je bedden. De bodem zal het vocht beter vasthouden en
de planten zullen gedijen.
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 Wanneer je nu gaat wieden: leg dan wat je hebt gewied bovenop de aarde en laat het daar verdrogen.
De voedingsstoffen gaan terug de aarde in en de deklaag voorkomt uitdrogen.
 We noemen weer enkele alternatieven voor eenjarigen
o Yvonne Ree experimenteert met de uienboom, Toona Sinensis, lid van de mahonie familie, dus
geen looksoort, maar qua smaak helemaal ui. Je eet het jonge blad in stoofpotjes e.d. Dit is
een heester die verder weinig zorg nodig heeft.
o Wist je dat paprika en peper in hun landen van herkomst vaste planten zijn? Je kunt ze dus
overhouden mits je ze op tijd oppot en binnen zet, in de huiskamer op de vensterbank. Met
een beetje geluk heb je de hele winter door een beetje oogst. In mei zet je ze met een flinke
dosis verse compost weer in de volle grond en heb je meteen weer oogst. De moeite van het
proberen waard! Hetzelfde geldt voor de olijfkomkommer, maar ja. Die is een beetje te groot
en te wild om binnen te halen………
Moestuinkalender
Direct in de volle grond:
O.a. aardappels, andijvie, artisjokken, basilicum, boerenkool, bleekselderij, bloemkool, Chinese kool, erwten,
ijsbergsla, knolselderij, knolraap, koolraap, koolrabi, koriander, Oost-Indische-kers, postelein, pronkbonen,
raapstelen, rabarber, radijsjes, rodekool, romanesco, rucola, savooiekool, sla, snijbiet, sperziebonen, spinazie,
spitskool, spruitjes, tomaten, veldsla, winterpeen, witlof, zaaiui & zonnebloemen.
Nu onder glas/half mei volle grond:
Het kan helpen om de zomergroenten eerst nog binnen of onder glas voor te zaaien. O.a. aubergines,
courgettes, komkommers, mais, meloenen, paprika, pepers, pompoenen, stamslabonen, stamsnijbonen,
stokslabonen & stoksnijbonen. Na de ijsheiligen kunnen ze de volle grond in, maar houd vooral ook het
weerbericht in de gaten!
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