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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:
13 november

Hofraad, Kluszaterdag + lunch

9.00- 13.00

26 november
11 december

Hofborrel
Hofraad, Kluszaterdag +Lunch

16.00- 18.00
9.00- 13.00

Lunch onder
voorbehoud.

Nieuws in het kort
 We leven allemaal erg mee met Jeroen en Ellie Kuitert. Nadere info via de app.
 Heb je nog planten of bakjes in de linker kas staan? Ruim dan op wat weg kan en zet een bordje bij wat
je in de kas wilt laten overwinteren. Dat komt dan op de nieuwe tafel te staan zodra die klaar is.
 De gemeente heeft ons de pacht voor 2021 kwijtgescholden i.v.m. corona. Dat komt goed uit nu de
energieprijzen omhoog vliegen.
 We gaan infrarood verwarmingspanelen aanschaffen voor boven de keuken tafel en in de
vergaderkamer. Die verbruiken veel minder stroom dan elektrische kacheltjes.
 Het formeren van groepjes die de houtwallen gaan snoeien en de fruitbomen gaan verzorgen, wil nog
niet erg lukken. Dus als je wilt helpen en je hebt je nog niet gemeld: doe dat dan alsnog!
 De gemeente gaat daarbij helpen op de kluszaterdagen van dec/jan/feb
Hofraad
Afspraken
 In de linker kas wordt in het verlengde van de werkbank een lange tafel gebouwd waarop leden
bakken met potjes zaaigoed kwijt kunnen in het voorjaar. Het rechter deel van deze kas blijft vrij voor
volle grond kweek/zaai.
 We gaan met het Gilde in gesprek over ons energiegebruik.
Agenda
 Hoe gaan we om met de Corona situatie?
 Afspraken met de gemeente i.z. houtwallen
 Planning van werkzaamheden.
Programma kluszaterdag








Houtafval afvoeren naar milieustraat (planken, pallets, e.d.)
Groenafval afvoeren naar van Berkel.
Ruimte maken naast vijver voor verplaatsen van composthopen
Bramen snoeien in houtwallen
Rechter kas leegmaken
Sproeiers weghalen
maaien

z.o.z.
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Moestuinkalender
Dit is hét seizoen om struiken en bomen te (ver)planten. Ze krijgen dan nog genoeg tijd om nieuwe
haarwortels te vormen zodat ze in het voorjaar minder gevoelig zijn voor droogte.
Verder: knoflook tenen zetten, tuinbonen en winterspinazie zaaien.
Dit is ook het moment om je zadenvoorraad te controleren op houdbaarheidsdatum en je nieuwe bestellijst te
maken.
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