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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: 

14 augustus Kluszaterdag + lunch 9.00- 13.00   

27 augustus Hofborrel 16.00- 18.00   

11 september Kluszaterdag + lunch 9.00- 13.00   

 

Dringende oproep  

Het DB stelt vast dat de beschikbare werkkracht op dn Hof niet voldoende is om alle klussen die er liggen goed 

af te handelen. Er is bijvoorbeeld een flinke achterstand in het onderhoud van het terrein,  en de 

compostverwerking is niet te doen voor Ad met de hulp die hij nu krijgt. Bovendien houden nog steeds enkele 

leden zich niet aan de richtlijnen, wat veel onnodig extra werk veroorzaakt. Heel frustrerend. 

Teveel mensen komen alleen voor hun eigen tuin en dragen verder niet of nauwelijks bij aan het in stand 

houden van het geheel. Dit gaan we niet volhouden. D’n Hof is geen commerciële organisatie, de leden zijn 

geen klanten. We moeten dit met z’n allen doen of het gaat mis. Steeds meer werk wordt gedaan door steeds 

dezelfde mensen.  In het verleden waren er diverse werkgroepen en was de taakomschrijving van het DB heel 

duidelijk, nu lijkt het wel of bijna alles uiteindelijk op ons bordje wordt gelegd. We zien ook mensen afhaken 

die hun motivatie verliezen. Dat kunnen we toch niet laten gebeuren! Dn Hof dat zijn we allemaal. 

We vragen jullie niet om allemaal op de kluszaterdag te komen, maar we vragen wel aan ieder van jullie om te 

kijken welke (vaste) klus je op je zou kunnen nemen, om uit te voeren op een tijdstip dat het jou het beste 

uitkomt. Iedereen kan wel iets. Niemand kan niets! 

Geen idee wat er allemaal moet gebeuren? Kijk op de lijst die binnen op de grote kastdeur is geplakt en draag 

je steentje bij. Wacht niet af tot anderen het oplossen, maar neem je verantwoordelijkheid! Je kunt altijd bij 

ons terecht met vragen, persoonlijk of via app en mail.  

Nieuws in het kort 

 Wat was er aan de hand met de Hofborrel? Niets, gewoon vergeten. 27 augustus gaan we ervoor, 

maar het zou fijn zijn wanneer een paar leden de organisatie van het DB zouden willen overnemen, 

want we hebben teveel andere zaken aan ons hoofd. Meld je bij Hans. 

 Vacature website. John Kuijpers heeft aangegeven het onderhoud van de website te willen overdragen 

aan een opvolger. De website is belangrijk voor dn Hof, dus we doen een dringend beroep op jullie: 

wie kan dit en wil dit op zich nemen?  

 Er is in de kranten aandacht geweest voor het Jakobskruiskruid. Dat komt dit jaar meer voor omdat het 

gras vorig jaar veel geleden heeft door de droogte en nu dus andere planten meer kans krijgen. Dat 

betekent dus ook dat het vanzelf weer minder wordt. Het is giftig voor dieren, maar het smaakt ook 

heel bitter, dus veel zullen ze er niet zomaar van eten. Aan het eind van deze nieuwsbrief staan twee 

plaatjes van Jakobskruiskruid en Sint janskruid dat er van een afstand nogal op lijkt. Kijk ook in onze 

kruidenrubriek Kruiden Hof op de site. 

 We hebben een vraag gekregen van herbergier de Maashorst, een kleinschalige zorginstelling voor 

mensen met dementie. Zie onderaan in de nieuwsbrief. Leuk initiatief. Zegt het voort! 
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Hofraad 

Afspraken: er zijn geen besluiten genomen en er is geen verslag gemaakt. 

Agenda  

 Verdeling van werkzaamheden 

 Vacature website 

 Hofborrels: wie wil helpen met organiseren? 

 Vanuit het DB: overleg Gilde 

 Overige werkgroepen 

 Klussenlijst 

 rondvraag 

 

Programma kluszaterdag 

 Maaien 

 Bramen snoeien op wal achter vijver 

 Wieden 

 Poetsen 

 Restafval afvoeren 

 Stoepen en paden schoonmaken 

Tips voor de droge hete tuin 

De zomer van 2021 blijft instabiel met regelmatig regen. De sproeiers slijten niet hard dit jaar. Slakken 

daarentegen hebben overuren gemaakt om met zoveel mogelijk nakomelingen onze groenten te verorberen. 

Hier zijn weer enkele tips voor vaste eetbare planten die goed bestendig zijn tegen droogte en niet gevoelig 

voor slakken. 

 Lavas, ook wel bekend als maggikruid is familie van de selderij en is door de Romeinen hierheen 

gebracht vanuit zuid Europa. Een klein beetje is al genoeg om een pan soep op smaak te brengen. Als 

jonge plant kan lavas niet tegen droogte, maar als hij zich eenmaal gevestigd heeft, dan kan hij tegen 

een stootje. Hij houdt van voedzame grond. 

 Laurier is een evergreen die het goed doet in de moestuin.  Een uitgebreide beschrijving vind je in de 

Kruiden Hof.  

 Vijg is de derde zuiderling die het hier steeds beter doet en , als hij eenmaal goed gevestigd is, elk jaar 

een mooie oogst geeft en soms zelfs twee. De soorten die hier voorkomen zijn alle afkomstig van een 

cultivar. Wilde vijgen kunnen hier geen vruchten aanmaken omdat ze afhankelijk zijn van de 

vijgenwesp, die hier niet voorkomt. 

 Bottelroos (Rosa rugosa) mag in geen enkel voedselbosje of permacultuur tuin ontbreken. De plant is 

sterk, verdraagt schrale grond, droogte en zelfs zeewind. De bottels bevatten veel vitamine C. 

Moestuinkalender 

Augustus is een maand  waarin je volop kunt oogsten en plukken.  

Wat je nu nog kunt zaaien is:  

 Kervel, peterselie, winteruien, veldsla, spinazie, radijs, raapstelen. Kies steeds aangepaste rassen. 
 Krulandijvie kan je begin augustus nog zaaien voor de teelt in een koude kas. 
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 Op lege percelen een groenbemester inzaaien (Phacelia) 
 
Nu nog planten kan: 

 Winterprei (aanaarden), andijvie, herfstbloemkool, aardbeien,  
 Kropsla (late rassen), radicchio rosso 
 Paksoi is een ideale bladkool die nu nog kan geplant worden als nateelt. 
 Winterbroccoli kan nu ook nog de grond in. 
 Aardbeiplanten kun je aankopen of zelf kweken. Van eind juli tot half augustus loopt de meest 

gebruikte plantperiode.  

Scherm jonge planten goed af tegen vraat door duiven, kraaien, kauwen en slakken. Ook de koolwitjes azen op 
je planten, dus een fijnmazig net kan helpen. 
Volgende keer gaan we kijken naar weeuwenteelt. 
 
Sint janskruid (Links) en Jakobskruiskruid (rechts) 

           
 

 Het loof van Sint janskruid is heel fijn en smal. Dat van het jakobskruiskruid lijkt meer op dat van en 

boerenwormkruid en duizendblad. De bloemen hebben ook meer veel blaadjes.  

Herbergier de Maashorst heeft een aantal kleine moestuinpercelen gecreëerd (plm 10 m2): 

Misschien is er iemand die in Zeeland en/of omstreken woont en heel graag (vrijwillig) een moestuin zou 

willen verzorgen. De win-win situatie zou dan zijn;  

- De grond er is en die hoef je niet te huren 
- Diegene kan en mag zelf een plan maken van hetgeen hij/zij wil verbouwen 
- De oogst kan diegene dan meenemen maar zeker ook delen bij goede oogsten zodat dit bij de 

Herbergier gegeten kan worden 
- Misschien is het iemand die kan/wil begeleiden als bewoners mee willen helpen 

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Cas vd Sanden 06-20174887 of Judith vd Sanden 06-12376984 

 
 


