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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:
10 juli
30 juli
14 augustus

Kluszaterdag en Hofraad
Open dag Pluktuin Uden
Hofborrel
Kluszaterdag en Hofraad

9.00- 13.00
onbekend
9.00- 13.00

Nieuws in het kort
 Nu de Corona maatregelen worden versoepeld kunnen we de poorten weer wat verder open zetten
voor bezoekers. De 1,5 meter regels gelden nog steeds, dus die blijven ook op dn Hof van kracht!
Houd je daar aub aan, ook als je gevaccineerd bent. Het betekent ook dat evenementen zoals een
open dag nog niet mogelijk zijn.
 Yvonne Ree heeft zaterdag 10 juli open dag op de Pluktuin.
 Er staan nu drie mensen op de wachtlijst. Twijfel je of je dubbele tuin te groot is? Denk dan nu na over
het inleveren van een halve tuin in de herfst en maak iemand blij.
Hofraad
Afspraken juni
 Het enige bespreekpunt was het voorstel van Rineke en Nico m.b.t. de partytent van het Gilde.
Afgesproken is dat zij zelf contact opnemen met het Gilde en hun voorstel met hun bespreken. Ad zal
daar namens het DB bij aanwezig zijn.
Agenda
 Ontwikkelingen op en rond het terrein. Even bij praten.
 Bespreken klussenlijst
 Rondvraag
Programma kluszaterdag
 Maaien
 Wieden
 Poetsen
 Restafval afvoeren
 Stoepen schoonmaken
Niet alle tuin- en snoeiafval is geschikt om te composteren.
Het weer deze zomer is totaal anders dan vorig jaar, past eigenlijk beter bij onze natuur. Deze natuur heeft na
de droge jaren veel in te halen en dat is te zien. Veel klaprozen en theunisbloemen, maar ook veel niet zo
gewenste bijkruiden/onkruid, zoals hardnekkige grassoorten, melde en doorschietende bramen, ook de
houtwallen doen hun best.
Daar kunnen de ijverige tuinders moeilijk mee overweg en dan wordt er volop gewied, kruiwagens vol.
Het is beter om tuinafval een paar dagen in de tuinen te laten liggen, dat beschermt de bodem tegen
uitdroging en de kluit zand blijft in de je hofkamer achter.
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In de compost straat hebben we plek om tuinafval af te voeren. Het kleine/kortgeknipte tuinafval kan
verwerkt worden tot compost. Daarvoor is nu een nieuwe plek gemaakt achteraan in de compost straat, naast
de 2 composthopen die nu in ruste zijn.
Wat kan er niet op? takken van struiken/fruitbomen, dikke stelen/stammen van grote planten, zoals
zonnebloemen, melde, aardpeer of brandnetel met wortel. Zeker ook geen bramentakken of grassoorten met
penwortel. Koolstronken of kool met rijp zaad, of andere planten met sterke zaadrijping. Ook aardappeltomaten loof is niet geschikt vanwege schimmels. Hiervoor is een aparte hoop gemaakt bijna vooraan na de
houtsnippers. Deze hoop tuinafval moeten we zelf afvoeren naar de milieustraat(groenverwerker). Dat is veel
werk.
Bij deze afvalhopen staan borden aan paaltjes, waarop staat wat er gestort mag worden. De tekst is niet altijd
meer leesbaar. Er komen nieuwe paaltjes en duidelijke borden, zodat iedereen kan weten waar wat gestort
kan worden.
Dus enkele tips in het kort:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

tuinafval gebruiken als bodembedekker
alleen kortgeknipt/klein afval op de composthoop
wat niet composteerbaar is op de hoop restafval
meehelpen om het restafval af te voeren
meewerken aan de composthopen op de kluszaterdag of donderdagmiddag met Ad
weet je het niet zeker, vraag na wat de bedoeling is met je tuinafval.

Ad van Driel
Tips voor de droge hete tuin
Wie had dat verwacht, dat we nog eens een zomer zouden krijgen waarin deze vraag nauwelijks relevant lijkt?
We gaan dus verder met het bespreken van vaste planten die elk jaar groenten leveren en beter bestendig zijn
tegen droogte of tegen jouw afwezigheid door vakantie!
 Broccoli. Wist je dat broccoli een vaste plant is? Als je de roosjes blijft knippen en zorgt dat de plant
niet echt gaat bloeien en geen zaden aanmaakt, blijft de plant nieuwe roosjes maken. Niet altijd hele
grote, maar bimi’s zijn in de mode! Alleen bij hele strenge vorst legt hij het loodje. Je kunt bepaalde
broccoli soorten nu zaaien voor oogst in de herfst en winter, zoals Purple sprouting early, die kan tot 12 graden.
 Knolvenkel is gemakkelijk over te houden door gewoon niet alles op te eten. De lange penwortel
werkt als mineralenpomp voor andere planten eromheen en maakt de plant zelf minder gevoelig voor
droogte en kou. In het voorjaar maakt een “oude” plant nieuwe scheuten aan rondom de oude steel.
Die kun je weer deels opeten en deels laten staan, en zo houd je het proces in stand.
Moestuinkalender
Buiten zaaien/planten in juli
Aardappels, Andijvie, Basilicum, Bieten, Bindsla, Boerenkool, Bloemkool, Broccoli, Courgettes, Chinese
kool, Groenlof, IJsbergsla, Knolraap, Koolraap, Koolrabi, Koolsoorten, Kropsla, Lente ui, Paksoi, Peterselie,
Postelein, Radicchio, Radijs, Rammenas, Roodlof, Romanesco, Rucola, Savooiekool, Sla, Snijbiet,
Snijselderij, Spinazie, Spitskool, Stengelui, Stoksperziebonen, Veldsla, Venkel, Winterbloemkool,
Winterpeen
Zaaien onder glas in juli
Bindsla, Chinese kool, IJsbergsla, Koolrabi, Paksoi, Romanesco.
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