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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: 

27 augustus Hofborrel 16.00- 18.00   

11 september Kluszaterdag + lunch 9.00- 13.00  Wie zorgt voor soep? 

24 september Hofborrel 16.00- 18.00  Wie organiseert? 

9 oktober Kluszaterdag + lunch 9.00- 13.00  Wie zorgt voor soep? 

 

Dringende oproep: stand van zaken 

Er is positief gereageerd door een aantal leden. Dit heeft ertoe geleid dat er nu twee groepjes zijn gevormd die 

elk een specifieke klus op zich gaan nemen: maaien en poetsen. Ook zijn enkele mensen spontaan aan de slag 

gegaan met andere zaken. Ook op de kluszaterdag zagen we nieuwe gezichten.  Daar zijn we heel blij mee. 

Maar we zijn er nog niet! We hebben o.a. ondersteuning nodig in de vlindertuin en de pluktuin,  versterking 

voor de compostgroep incl. het afvoeren van groenafval naar van Berkel, een groepje voor de Hofborrel en 

een voor de catering van de kluszaterdagen. Voor de winter hebben we een grote snoeiploeg nodig. 

Heb je nog niet op onze oproep gereageerd? ? Meld je! Ook jouw hulp is nodig! 

 

Verder: Een aantal tuinen worden  onvoldoende onderhouden uit en zien er slecht uit. Dat kan heel 

verschillende redenen hebben.  Permacultuur is geen excuus: ongewenste bijkruiden zoals melde, klimop,  

bramen en brandnetels en het vele vele gras dat in het zaad schiet, leidt tot overlast voor je buren. Dus we 

verwachten van iedereen dat er wordt opgeschoond of gemaaid. En gooi geen kruiden of gras met zaad op 

de composthopen!! 

 

Nieuws in het kort 

 Er worden ook in de vlindertuin bloemen geplukt. Dat is niet de bedoeling! Dus alleen uit de pluktuin 

er naast. 

 Als je producten over hebt: leg ze in de kast. De opbrengst is voor de kas van dn Hof. Ruilen mag ook.  

 Overvloed aan fruit van de gemeenschappelijke fruitbomen kan ook op die manier worden 

aangeboden. De pruimen gingen als een tierelier! 

 Houd je aan de richtprijzen en neem niet zomaar iets mee! 

 Het bouwperceel wordt momenteel opgeschoond. Men gebruikt de poort aan het Hofstraatje. 

 

Hofraad 

Afspraken:  

 Verdeling van werkzaamheden: we zijn blij met de respons die onze oproep heeft opgeleverd: 

- er wordt een groepje gevormd dat zich met het maaien gaat bezig houden (Hans, Hein, Richard) 

- er wordt een groepje gevormd dat  de schoonmaak van het gebouw en de toiletten op zich gaat 

nemen (Miep, Liesbeth, Lieke) 

NB beide groepjes kunnen nog wel een extra paar handen gebruiken. Dat maakt het werk lichter. 

- Vacature website: Max gaat het beheer overnemen van John. 

 Hofborrels: wie wil helpen met organiseren? Hiervoor heeft zich nog niemand gemeld 

 Vanuit het DB: overleg Gilde: komt terug 

 Overige werkgroepen: brainstorm over de compost wanneer de bouwstraat wordt aangelegd: we gaan 

de optie verkennen om aan het eind van elk straatje een kleinere compost voorziening aan te leggen 

die door de leden in het straatje zelf wordt onderhouden. 
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Agenda  

 Verdeling van werkzaamheden (vervolg) 

 Hofborrels: wie wil helpen met organiseren? 

 Vanuit het DB:  

o overleg Gilde: groot onderhoud planning. 

o Inventarisatie gereedschap: wat ontbreekt of is aan vervanging toe? 

 Overige werkgroepen 

 Klussenlijst: verdeling werkzaamheden 

 rondvraag 

 

Programma kluszaterdag 

 Maaien 

 Bramen snoeien o.a. op wal achter vijver 

 Wieden 

 Poetsen 

 Restafval afvoeren 

 Stoepen en paden schoonmaken 

Tips voor de droge hete tuin 

Weeuwenteelt 

Wat je doet is in de herfst zaaien, zodat je in het voorjaar jonge groenten plantjes hebt, op het moment dat je 

normaal pas gaat zaaien. Je hebt hiervoor een kasje, een bak of een tunneltje nodig. En het vraagt om goede 

planning en geduld. Je wint dus tijd. En als je een droog voorjaar krijgt, dan hebben deze planten meer kans 

om aan te slaan. 

Welke groentes zijn hiervoor geschikt? Uiteraard heb je er een ras voor nodig dat geschikt is voor 
deze teelt (het moet in de beschrijving of achterop het zakje zaden vermeld staan). Bij de 
weeuwenteelt/overwinteringsteelt zaai je in het vroege najaar vanaf de laatste week van augustus . 
De zaailingen overwinteren in een kas, platte bak of tunneltje, in de volle grond of in een 12 tot 15 
centimeter pot. In een milde winter kun je zelfs planten in pot of volle grond buiten laten staan en bij 
strenge vorst tijdelijk op een koele plaats zetten (in de volle grond met bijvoorbeeld vliesdoek 
afdekken). Na het overwinteren kunnen de jonge planten eind februari worden uitgeplant, buiten of 
onder glas. Als ze in de volle grond, buiten of in de kas staan, blijven ze staan en geef je vanaf februari 
wat voeding en regelmatig wat water zodat de planten weer aan de groei komen. De oogst valt 
(afhankelijk van het ras en de standplaats) in april of mei (en buiten wellicht zelfs in juni). 
Bekend is de vroege zaai van tuinbonen, maar denk ook aan bloemkool, bietjes, palmkool, worteltjes, 
koolrabi, spitskool, knolselderij, savooiekool, sla en andijvie.  
Met dank aan Diana’s mooie moestuin. Volg haar blog over weeuwenteelt van bloemkool. 
 

Moestuinkalender 

Dit is de periode om salie, rozemarijn en lavendel te stekken. Snijd verse nieuwe stengels af op + 10 cm lengte. 
Haal de onderste helft van de blaadjes eraf en zet de steeltjes diep in een potje potgrond, langs de rand van de 
pot. Gewoon buiten laten staan tot het voorjaar. Wanneer de topjes weer nieuwe blaadjes gaan maken en het 
stekje groen blijft, dan is het stekken gelukt. In het late voorjaar uitplanten. 
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Je kunt nog steeds wintergewassen zaaien zoals: 

- Basilicum 
- Bladcichorei 
- Boerenkool 
- Peterselie 
- Rucola 
- Spinazie 
- Veldsla 
- Winterpostelein 
- Winterpeen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Basilicum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cichorei
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boerenkool_(groente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peterselie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rucola
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spinazie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veldsla
https://nl.wikipedia.org/wiki/Winterpostelein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wortel_(groente)

