NIEUWSBRIEF
Nummer 10 , oktober 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:
9 oktober
29 oktober
13 november

Kluszaterdag + lunch
Hofborrel
Kluszaterdag + lunch

9.00- 13.00
16.00- 18.00

Wie?
José
Wie?

Nieuws in het kort

 Ondanks het slechte weer was de barbecue van zondag 3 oktober met het Gilde een groot succes.
Bijna dertig mensen hebben gezellig bij elkaar gezeten en lekker gegeten. Dank aan de harde werkers
die dit mogelijk hebben gemaakt!
 Wie graag van plek wil ruilen moet zich snel melden bij het DB. Binnenkort wordt aan de mensen van
de wachtlijst een tuinkamer toegewezen.
 Er ligt een grote voorraad uitstekende compost klaar in de compoststraat. Ideaal om mee te mulchen,
lekker grof en rul, vol pieren. Ook Bokashi is er volop. Er ligt ook nog aardig wat championmest. Heb
je vragen? Ga even naar Ad van Driel.
Hofraad
Afspraken
 Op 11 september is er o.a. gediscussieerd over de gevolgen van de bouwstraat voor onze
compostvoorziening e.d. Verschillende alternatieven zijn besproken. Er zijn nog geen besluiten
genomen. We komen hier op terug zodra er meer duidelijkheid is.
 Max van de Ven heeft de zorg voor de website overgenomen van John Kuijpers.
Agenda
 Verdeling van werkzaamheden :
o We hebben een ploeg nodig die deze herfst/winter de snoei van de houtwallen op zich gaat
nemen
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Idem een groepje dat her en der wat nieuwe aanplant verzorgt.
En een clubje dat zich wil scholen in het onderhoud van de fruitbomen van d’n Hof en dat
onderhoud dan op zich neemt voor langere tijd. Zij zullen ook vraagbaak zijn voor leden m.b.t. hun
eigen fruitbomen.
Hofborrels: José Klotz neemt het over van Hans.
Vanuit het DB:
o Inventarisatie gereedschap: wat gaan we aanschaffen? Voorstel van Hans.
o Plan voor herinrichting linker kas.
Overige werkgroepen
Klussenlijst: verdeling werkzaamheden van de dag
rondvraag

Programma kluszaterdag
 Maaien
 Bramen snoeien o.a. op wal achter vijver
 Wieden
 Plek bji vijver vrij maken voor gebruik
 Poetsen
 Restafval afvoeren
 Stoepen en paden schoonmaken
 Hulp in de pluktuin en vlindertuin (winterklaar maken).
Tips voor de droge hete tuin
Zodra de herinrichting van de linker kas klaar is, kunnen we daar wat ervaring gaan opdoen met
weeuwenteelt. Zie toelichting nieuwsbrief september.
Moestuinkalender
Een drukke maand in de tuin:
 Scheuren van vaste planten
 Aanplanten en verplanten van struiken en bomen (kan ook in nov en dec)
 Wieden en mulchen, lege bedden afdekken
 kwetsbare planten aanaarden of opgraven (dahlia’s)
 Begin van de winter snoei (kan ook in nov en dec)
 onderhoud van paden (kan ook in nov en dec)
 Oogsten
 En een klein beetje zaaien: kropsla, stengel ui, wortels en tuinbonen
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