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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: 

9 april   9.00-13.00:  Kluszaterdag met lunch 

29 april  16.00-18.00  Hofborrel 

7 mei   10.30-14.30  Open dag en plantjesmarkt  (tijden onder voorbehoud) 

Nieuws in het kort: 

 De vorige kluszaterdag werd zeer slecht bezocht. Jammer. We hopen deze keer op een flinke opkomst, 

want er is genoeg te doen.  

 Dringende oproep aan wie compost van Berkel heeft besteld en nog niet heeft opgehaald. Er lijkt veel 

over te zijn, maar is dat wel zo? We willen de stoep zsm leeg en schoon hebben. Heb je niet besteld, 

maar wil je graag? Dan even melden bij Ad of Hans. De kosten zijn €1 per kruiwagen. 

 In straatje 3 is niet duidelijk wie het vullen van de containers gaat doen en wie de aanleg en het 

gebruik van  composthopen gaat coördineren. Dat moet nu snel binnen het eigen straatje geregeld 

worden! Instructies over hoe en wat via Ad, Hans en Annemieke. 

 Op 7 mei kunnen we eindelijk na twee jaar weer een open dag organiseren. Daarvoor hebben we  

vrijwilligers nodig. Al kun je maar een of twee uurtjes: meld je aan! Denk aan opbouwen, catering, 

plantjesmarkt,  begeleiden van parkeren, ontvangst bezoekers, rondleidingen. Aanmelden via mail of 

app. Centraal staat de plantjesmarkt. We doen geen andere “handel” dit keer. 

 In elk geval dus: plantjes voorzaaien graag! 

Hofraad 

Afspraken maart: in verband met de zeer lage opkomst in maart is er geen ledenraad geweest.  

Agenda  

 Open dag en plantjesmarkt: wat gaan we doen? 

 Kosten koffie gebruik 

 Gebruik ledenkas 

 Hofborrel: ander tijdstip? 

 Konijnen op dn Hof: plan van aanpak maken 

 Van de werkgroepen 

 wvttk 

Programma kluszaterdag 

 Aanleg composthopen  

 Maaien en paden vrij maken 

 Party tent en kassen schoonspuiten 

 Afval rijden 

 Vegen, poetsen, opruimen 

 

Moestuinkalender 

Dat was schrikken! Na de donkere koude februari maand en de warme en heel droge maart maand, was daar 

ineens vorst en sneeuw. Nu maar hopen dat onze fruitoogst niet naar de vaantjes is. 
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Niet alleen het zaaigoed ontkiemt volop, maar ook de ongewenste planten. Wieden en schoffelen houdt dat 

enigszins in bedwang, maar afdekken helpt nog beter. Hans ontdekte dat de dikke mulch laag die hij  in het 

najaar had neergelegd ervoor heeft gezorgd dat zijn bedden een schone start hebben, zonder grassen en 

andere indringers. Ook bedden die je nog even niet gebruikt kun je op die manier vrij houden. Als je karton 

gebruikt: kjies karton met geen of heel weinig plakband en drukinkt, dat vervuilt de bodem. 

 
Zaaikalender april:  
Direct buiten zaaien/planten: 
o.a. aardappels, andijvie, bindsla, bleekselderij, bloemkool, boerenkool, Chinese kool, doperwten, ijsbergsla, 
kapucijners, knoflook, knolselderij, knolraap, koolraap, koolrabi, pastinaak, peultjes, postelein, raapstelen, 
rabarber, radijs, rode bietjes, rodekool, rucola, savooiekool, schorseneren, spinazie, spitskool, snijbiet, 
tuinbonen, veldsla, zaaiui en zomerpeen. 
Onder glas: 
o.a. artisjokken, bindsla, broccoli, courgette, ijsbergsla, komkommers, koolrabi, mais, paksoi, pepers, 
pompoen, prei, romanesco, snijboon, spitskool, spruitjes, stamslabonen, stamsnijbonen, stokslabonen, 
stoksnijbonen en witlof. 
Binnenshuis: 
o.a. aubergine, courgettes, paprika, pepers, tomaten en watermeloen 
 
Voor het (ver)planten van boompjes en struiken wordt het langzaamaan te laat, maar scheuren van vaste 
planten kan prima. Denk daarbij ook aan de Open dag! 
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