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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: 

12maart   9.00-12.30  kluszaterdag met lunch! 

25 maart   16.00-18.00  Hofborrel 

 

Nieuws in het kort 

 De snoei van de achterste houtwal heeft enkele mensen pijnlijk verrast. Hieronder vind je een 

toelichting 

 Zodra we van de gemeente horen wanneer ze komen hakselen hebben we weer enkele mensen nodig. 

 We zoeken weer mensen voor het verzorgen van de lunches bij de kluszaterdagen. Graag melden via 

app of bij Annemieke 

 Vanaf eind maart starten we weer met de maandelijkse Hofborrel op de laatste vrijdagmiddag. 

 

Hofraad 

Agenda  

 Snoei van de houtwal 

 Open dag en plantjesmarkt: doen we het weer? Zo ja, wanneer? 

 Kosten koffie gebruik 

 Gebruik ledenkas: afspraken 

 Van de werkgroepen 

 wvttk 

Programma kluszaterdag 

 Maaien 

 Kas verder in orde brengen 

 Start maken met aanleg compostbedden bij straatjes. 

 Gereedschapsruimte opruimen 

 Binnen poetsen vzv nodig 

 Buiten vegen en ruimen,  

 Gieters en tonnen controleren en schoon maken 

 Rijden naar stort en naar van Berkel 

Onderhoud van de houtwal 

De wijze van snoeien die door de mensen van de gemeente is toegepast is voor groot onderhoud aan 

houtwallen,  ook bij de VLU. Een houtwal is geen wilde natuur, maar een door de mens gecreëerd geheel dat 

om onderhoud vraagt. Het blijft niet in stand als je er niets aan doet, dan gaan enkele grote bomen domineren 

en de rest verdwijnt langzaamaan. Je zult zien dat de wal er aan het eind van de zomer al weer heel anders 

uitziet. En voor de vogels is er voldoende alternatief. Het was nog vroeg genoeg in het seizoen.  De 

gemeentesnoeiers zijn zorgvuldig tewerk gegaan, geholpen door 7 van ons. Volgend jaar nemen ze weer een 

ander stuk wal onder handen en zo komt alles een keer aan de beurt. We gaan uit van ene cyclus van 1x 5-6 

jaar. Het positieve is dat je nu licht, lucht en ruimte hebt om er eigen plantmateriaal aan toe te voegen: bes- 

dragende struiken zoals olijfwilg , framboos, cornus mas, krijgen nu een reële kans om zich in de wal te 

vestigen. Maar met de koude wind uit het noorden en oosten ben je wel tijdelijk je luwe plekje kwijt. 
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Moestuinkalender 

Het begint weer te komen! Dit wordt een drukke maand voor de mensen die zelf zaaien. 

Het is belangrijk nu de grond te laten opwarmen, door winterbedekking weg te halen op plekken waar je in de 

volle grond wilt zaaien. Gebruik een dun toplaagje van fijne gezeefde compost. 

Buiten in de koude bak of volle grond 

 De peulen en kapucijners kunnen al weer de grond in, net als de tuinbonen. Wel goed beschermen, 

want de duiven zitten al op ons te wachten. Deze grond niet bemesten en geen uien in de buurt 

zetten! 

 bietjes, bleekselderij, doperwten, kapucijners, knoflook, knolraap, pastinaak, prei, raapstelen, radijs, 

bietjes, rodekool, rucola, savooiekool, schorseneren, spinazie, snijbiet, tuinbonen, tuinkers, veldsla en 

wortels. 

Onder glas: 

o.a. andijvie, artisjokken, basilicum, bloemkool, broccoli, Chinese kool, ijsbergsla, knolselderij, 
koolrabi, prei, radijs, rucola, rodekool, roodlof, savooiekool, spitskool, spruitjes en slasoorten. 
Binnenshuis: 

o.a. paprika, peper, prei, aubergine en tomaten. 
  

En verder:  

 Voorkiemen van vroege aardappelen 

 Aardbei bedden: lelijk blad wegnemen en licht mesten (stro voegen we pas toe wanneer de eerste 

vruchten verschijnen) 

 Vaste planten scheuren en verzetten (kan ook nog met rabarber) 

 Rozen snoeien (laatste kans) 

 Late frambozen oude stengels wegsnoeien, bramen idem (te herkennen aan verdroogde vruchttrosjes 

en donkere kleur. Jonge stengels zijn groener) 

 Bessenstruiken bijsnoeien, oudste stelen weghalen (eventueel gebruiken om te stekken) 

 

TIP: download de gratis moestuinkalender van VELT (pdf) of  abonneer je op de maandelijkse mail van 

www.zaaikalender.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zaaikalender.com/
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