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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: 

Kluszaterdag 12 februari van 9.00-12.30 geen lunch, geen Hofraad, wel koffie! 

Nieuws in het kort 

 Vrijwilligers gezocht!! De gemeente gaat beginnen aan het groot onderhoud aan de wallen. Ze 

brengen een grote hakselaar mee. Als we voldoende mankracht kunnen leveren zijn de houtsnippers 

voor ons. Zie nadere toelichting verderop in deze nieuwsbrief. 

 Chris en Chutikan van Hout hebben hun tuin ingeleverd en worden ondersteunend lid. Er zijn dus vier 

halve tuinkamers vrij. 

 We willen met ingang van maart weer beginnen met de Hofraad en de lunches op de kluszaterdag. 

 We zoeken naar een mogelijkheid om ergens een plenaire bijeenkomst (jaarvergadering te houden 

zodat we elkaar weer eens goed kunnen bijpraten en kennis kunnen maken met de nieuwe leden.  

 De bosmaaier is gerepareerd, de grasmaaier krijgt een grote onderhoudsbeurt. 

 Er is een electrische kettingzaag aangeschaft. 

 NB! Het DB heeft besloten dat het electrische gereedschap uitsluitend is bedoeld voor gebruik op dn 

Hof en niet wordt uitgeleend.  Uitlenen versnelt de slijtage en vergroot de kans op schade. 

 Het andere gereedschap kan incidenteel worden geleend, maar alleen wanneer er op dat moment 

geen vraag naar is op dn Hof. Nooit zomaar meenemen, altijd vooraf melden via app. 

 Wie mee wil denken over de inrichting en het gebruik van de ledenkas, kan zich nog melden bij 

Annemieke of via de app.  

 

Hofraad 

Vanaf de volgende kluszaterdag is er weer Hofraad. 

Programma kluszaterdag 

 Luik van trap vervangen (2 pers) 

 Grond van 2e kas vervangen (2-3 pers) 

 Oude kas grond verspreiden in de wallen (2 pers) 

 Aanhanger afval naar stort en een naar van Berkel (2 pers) 

 Bramen snoeien in 4e wal (2-3 pers) 

 Berg champost loshakken voor gebruik (1-2 pers) 

 Nieuwe compoststraten markeren met paaltjes (2 pers) 

 Bloementuin en vlindertuin in overleg met Marie-Elise en Rieneke (1-2 pers) 

 Binnen en buiten wanden kassen schoonspuiten (1-2 pers. kan ook nog in maart) 

 

Groot onderhoud aan wallen 

Zoals gezegd: de gemeente gaat het groot onderhoud aanpakken. Dat start binnenkort.  In de lege tuin rechts 

naast die van Ineke worden rijplaten neergelegd om met een hoogwerker de grote eikenboom te snoeien. In 

die wal worden ook de struiken en het eikenopschot gesnoeid. Ook andere bomen worden gesnoeid waar 

nodig. Van ons wordt gevraagd om het snoeihout uit de wallen naar de hakselaar te verplaatsen. Een 

medewerker van de gemeente bedient de hakselaar. Wij voeren de snippers desgewenst af naar de plaats 

waar we het opslaan. (nu nog niet helemaal helder waar dat is). Zodra de gemeente aangeeft wanneer ze 
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komen gaat er een oproep rond naar iedereen. Via de mail en via de app. Dat wordt dus op een doordeweekse 

dag. Wie tijd heeft of tijd kan vrij maken wordt dringend verzocht om dan mee te komen helpen. We willen 

niet met een berg ongehakseld snoeihout blijven zitten. 

 

Moestuinkalender 

In Seizoenen, het blad van  Velt (jan/feb 2022), vond ik een interessant artikel over fytoftora resistente buiten- 

tomaten. Je vindt het artikel op: https://velt.be/buitentomaten. Ook op de Velt website vind je de gratis te 

downloaden moestuinkalender: https://velt.be/kalender.  

Dit vond ik in de Velt moestuinkalender mbt februari: 

Zaaien in de koude bak:    Zaaien in de volle grond: 

- Radijs (heel goed luchten)  -   ui (niet gemeste grond) 

- Veldsla     -   (bruine) sjalotten 

- Kervel 

- Raapstelen 

- Vroege wortelen 

- Vroege spitskool 

- Vroege bloemkool en broccoli 

- Snij- en pluksla 

- Kropsla 

- Doperwten en peultjes 
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