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Deze nieuwsbrief en alle informatie over D’n Hof ligt standaard binnen op tafel en staat op de website.
Het is al weer de laatste nieuwsbrief van dit jaar! We wensen alle leden en hun families
fijne feestdagen en een heel mooi gezond nieuw jaar op d’n Hof! Pas goed op elkaar.
Belangrijke data:
11 december

Kluszaterdag

9.00- 13.00

Lunch en Hofraad
afgelast
Nog onduidelijk

9.00- 12.30

Lunch en Hofraad
afgelast

Nieuwjaarsborrel
8 januari

Kluszaterdag

Nieuws in het kort
 We hebben afscheid genomen van Willia vd Heuvel, ook Els Kuijpers gaat vertrekken. Els verdient onze
grote dank voor het vele werk dat zij o.a. voor de ledenadministratie en de catering heeft verzet in de
afgelopen jaren. Dat geldt natuurlijk ook voor John, die al eerder afscheid nam. We zullen ze missen en
hopen dat ze wanneer Corona dat toelaat weer eens af en toe komen binnenlopen voor een bakkie.
 Ellie Kuitert is aan de beterende hand en Jeroen is niet ontevreden over zijn chemo: weinig vervelende
bijwerkingen. Ze sturen jullie de groeten.
 We zijn nu druk bezig met de toedeling van tuinen aan leden die willen verkassen en aan nieuwe
leden. Dit is nu zeker: Ad van Driel heeft twee nieuwe tuinmaatjes erbij: Ans vd Hoven en Carla vd
Velden. Ellen Elens verkast naar de tuin van Els en Liesbeth, Liesbeth neemt de helft van de
kruidentuin over (het stuk naast Ineke.) Rico Vloet komt met zijn oma achterin op de plek van de
tuinen van Willia en Ellen. Driss Boussidi neemt de rechterhelft van de tuin van Rein en Rosa. Aymen
Habbabba neemt de tuin van Max over. Sylvia geeft de helft van haar tuin terug (het deel naast Ineke),
De tuin tussen Jacintha en de familie de Lima komt vrij en wordt verder schoon gemaakt. Er zijn nog
twee gegadigden met wie nog geen afspraken zijn gemaakt. Het ziet er dus naar uit dat we gewoon
weer vol zitten als alles is ingedeeld.
 De gemeente gaat helpen met het groot onderhoud van de houtwallen, we vragen hen als eerste om
de grote bomen onder handen te nemen. We hebben een ploegje vrijwilligers nodig om het snoeihout
te versnipperen en voor dn Hof te behouden. Afvoeren is jammer. Dit werk vindt plaats in jan/feb.
Dagdeel nog vast te stellen. Bij voldoende hulp en voldoende snoeiafval kunnen we een
hakselmachine huren.
 Er zijn links achter naast de vijver 20 nieuwe struikjes geplant: meidoorn en Gelderse roos. Voorzichtig
met maaien, ze zijn nog klein!
 Rico Vloet heeft een verzoek aan jullie allen ingestuurd dat ik als bijlage meestuur.
Programma kluszaterdag






In verband met Corona: extra aandacht voor voldoende afstand, ook buiten.
Bladeren ruimen en goten controleren
Verder met snoeien (bramen en struiken in de houtwallen)
Afval afvoeren naar van Berkel
Metalen gereedschapskast ophalen in Veghel
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 Repareren van luik zoldertrap (contragewicht vervangen)
Moestuinkalender december
 Snoeien van appel- en perenbomen, aalbessen en vijg, plus de late frambozen.
 Struiken en bomen (ver)planten
 Oogsten: spruiten, boerenkool, rode en witte kool, rode bieten, knolvenkel, winterwortel, prei, sla,
andijvie en veldsla.
 Bescherm de kolen tegen houtduiven en andere vogels
 Bescherm knolselderij tegen vorst (afdekken met fleece)
 Voorzaaien: alleen plantjes die geschikt zijn voor de weeuwenteelt (zie nieuwsbrieven okt/nov)
 Planten van knoflook
 Waar nodig kalk strooien, houtas van onbewerkt hout is een goede kaliumbron, belangrijk voor o.a.
tomaten.
 Plannen maken voor 2022 en zaden bestellen, bijvoorbeeld bij Vreekens, de Bolster of Velt. Let op:
niet biologisch zaaigoed is vaak bespoten en bevat stoffen die schadelijk zijn voor het bodemleven en
voor bijen. Dat geldt zeker ook voor bloembollen.
 Mulchen , wieden en afdekken
 Plastic tunnels, kasjes en afdakjes verwijderen
 Inspiratie nodig? Ga naar de site en download de moestuincursus (6 korte podcasts plus heel veel
bijlagen en tips om het volgende jaar voor te bereiden).
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