NIEUWSBRIEF
Nummer 6, juni 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:
12 juni
25 juni
10 juli

Hofraad en kluszaterdag
Hofborrel en afscheid Priscilla
Hofraad en kluszaterdag

9.00- 13.00
16.00- 18.00
9.00- 13.00

Gaat door!

Nieuws in het kort
 Engelen Groen heeft in opdracht van de gemeente het nieuwe hek aan de achterkant geplaatst. Dat is
niet helemaal (helemaal niet) gegaan zoals het was afgesproken. Er is contact geweest met de
gemeente en zij komen hier op terug. Inmiddels is er een plannetje om de nieuwe situatie om te
zetten in een kans op iets moois. Korte toelichting o de Hofraad.
 Er zijn nogal wat problemen met de fruitbomen her en der: afstervende takken, vruchten die bruin
worden. Oorzaak nog onbekend. Oproep aan ieder om als je informatie hebt, deze te delen met de
andere leden via de app.
 De stand van zaken mbt het bouwverkeer kan niet gedeeld worden op de Hofraad ivm tijdgebrek, Het
DB zal jullie regelmatig via de mail op de hoogte houden.
Hofraad
Afspraken: er zijn in mei geen besluiten genomen of grote onderwerpen aan de orde geweest.
Agenda: in verband met verwachte warmte houden we het kort!
 Bespreekpunten: voorstel van Marie-Elise en Nico Ettema naar aanleiding van de commotie over de
partytent van het Gilde.
 Vaststellen klussenlijst
 Rondje langs de werkgroepen
Programma kluszaterdag








Poetsen (toiletten en vloeren)
Werkzaamheden Compoststraat
Maaien
Stoep onkruidvrij maken
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 het de afgelopen weken flink geregend heeft is de ondergrond nog goed vochtig. Alleen de eerste 10 cm
zijn al weer droog. Dit is dus het moment om kale plekken af te dekken met den dikke laag mulch, dat houdt
verdamping tegen.
Elke maand willen we hier enkele vaste planten te bespreken die eetbare groenten leveren en die van nature
beter bestand zijn tegen droogte dan de een-jarigen met hun veel zwakkere wortelstelsel.
Deze maand:
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Eeuwig moes (brassica oleracea), is een koolsoort en behoort tot de oudste Europese soorten. Hij gaat jaren
mee en hoeft niet verzet te worden. Kan geweldig uitdijen en vraagt flink wat ruimte. Snoeien verdraagt de
plant heel goed. De jonge takken kunnen gemakkelijk gestekt worden door ze gewoon in een pot met
potgrond te zetten. Er zijn meerdere grote planten op dn Hof, dus als je een stek wilt: gewoon even
rondvragen! Elk jaar flink wat verse compost toevoegen. Eten als kool: in stamppotjes, eventueel gemengd
met andere koolsoorten, wokken, in stoofpotjes, en de heel jonge blaadjes als sla.
Kijk ook in de rubriek Kruiden Hof, daar vind je info over Kardoen, aardpeer, (knol)venkel en deze maand
artisjok. Ook die vallen onder de vaste, eetbare planten.

Moestuinkalender juni
Wist je dat je de zijscheuten van tomatenplanten, die je bij het dieven verwijdert, heel makkelijk kunt stekken?
Neem scheuten van minimaal 10cm, haal de onderste blaadjes weg, steek ze 3-4 cm diep in een plastic pot in
potgrond of compost, houd ze vochtig en binnen een week schieten ze wortel. Dezelfde truc werkt met
lavendel en rozemarijn, maar dat duurt wel langer. Heb je zelf ook ervaring met stekken, of andere tips? Mail
ze naar Annemieke.
Buiten zaaien/planten in juni
Aardappels, Andijvie, Asperge-erwt, Aubergines, Basilicum, Boerenkool, Bloemkool, Bietjes, Bosui,
Broccoli, Chinese kool, Courgettes, Groenlof, herfstbloemkool, IJsbergsla, Komkommers, Knolraap,
Koolraap, Koolrabi, Mais, Oost-Indische-kers, palmkool, Postelein, Pronkbonen, Radijs, Roodlof, Rodekool,
Romanesco, Savooiekool, Snijbiet, Sperziebonen, Spinazie, Spruitjes, Sla, Veldsla, Venkel, Waterkers,
Witlof, Wortelen
Zaaien onder glas in juni
Bindsla, IJsbergsla, Paksoi, Romanesco
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