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Nummer 5 , mei 2022

D’n Hof van de Toekomst
Hoevenseweg 3a
5403 PA Uden
info@dnhofvandetoekomst.nl
www.dnhofvandetoekomst.nl

Deze nieuwsbrief en alle informatie over D’n Hof ligt standaard binnen op tafel en staat op de website.

Belangrijke data:
7 mei
14 mei
28 mei
17 juli

10.30-15.00
9.00-12.30
16.00-18.00
middag

Open dag en plantjesmarkt
kluszaterdag met lunch!
Hofborrel
Activiteit met het Gilde (save the date! Nadere info later)

Nieuws in het kort
 Zaterdag gaat Rija op de open dag demonstreren wat je allemaal met zevenblad kunt doen in de
keuken. Van de nood een deugd maken, dus. Het is handig als er die ochtend iemand haar wil helpen
met plukken. Wel goed afstemmen met Rija.
 Dringende oproep: Rija stopt met de kruidentuin. We zoeken iemand die de zorg voor de kruidentuin
wil overnemen. Zo nodig brengen we de omvang terug tot de oorspronkelijke kruidentuin: die naast
het terras. De overige twee delen kunnen dan weer ledentuinen worden. Liever hebben we natuurlijk
iemand die de hele tuin (3 halve tuinen) wil overnemen.
 José zoekt een vervanger voor het afvoeren van de oranje zakken plastic afval en doet een dringende
oproep om kritischer te kijken wat je er in mikt! Papieren bekertjes horen niet bij het papier en ook
niet bij het plastic, maar bij het restafval. Daarom willen we na de open dag weer omschakelen naar
stenen kopjes en bekers.
 Annemieke zoekt een vervanger voor de grijze kliko 1x3 weken donderdag aan de straat, vrijdag weer
naar binnen.
 Ad heeft muizenvallen gezet op zolder en in de keuken, dus niet schrikken.
 Herhaalde dringende oproep om niet zonder vooroverleg anoniem spullen op dn Hof te zetten met de
boodschap “gratis mee te nemen”. Eerst aanbieden via de app, of via de nieuwsbrief, of even
overleggen met iemand van het DB. Doorgeven in plaats van weggooien is een prima uitgangspunt,
maar dn Hof mag geen kringloop worden. We zijn nu al regelmatig geld kwijt aan het afvoeren van
spullen die worden achtergelaten.
 Het Gilde nodigt belangstellenden van d’n Hof uit om donderdags middags mee te boulen. Info bij Mia
Meijer.
 De gemeente heeft aangegeven dat de bouw pas start in de herfst.
 Annemieke gaat samen met Hidde Nota van het Gilde bij de gemeente overleggen welke
mogelijkheden zij als eigenaar zien om ons pand te verduurzamen.
Hofraad
Agenda
 Open dag en plantjesmarkt: terugblik
 Overleg met Gilde (verslag DB)
 Jaarvergadering hervatten na twee jaar pauze
 Van de werkgroepen
 wvttk
Programma kluszaterdag
 Binnen poetsen en opruimen
 Buiten vegen en opruimen,
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 Kruidentuin: zevenblad uitsteken
 Kritische blik achter het huis en wegdoen wat we niet meer gebruiken.
 Rijden naar stort en naar van Berkel
Moestuinkalender
De ijsheiligen komen eraan (half mei), daarna kun je veilig je tomaten, courgettes e.d. in de volle grond buiten
zetten.
Direct in de volle grond:
O.a. aardappels, andijvie, artisjokken, basilicum, boerenkool, bleekselderij, bloemkool, Chinese kool, erwten,
ijsbergsla, knolselderij, knolraap, koolraap, koolrabi, koriander, Oost-Indische-kers, postelein, pronkbonen,
raapstelen, rabarber, radijsjes, rodekool, romanesco, rucola, savooiekool, sla, snijbiet, sperziebonen, spinazie,
spitskool, spruitjes, tomaten, veldsla, winterpeen, witlof, zaaiui & zonnebloemen.
Onder glas of binnenshuis:
Het kan helpen om de zomergroenten eerst nog binnen of onder glas voor te zaaien. O.a. aubergines,
courgettes, komkommers, mais, meloenen, paprika, pepers, pompoenen, stamslabonen, stamsnijbonen,
stokslabonen & stoksnijbonen.
En verder:
TIP: download de gratis moestuinkalender van VELT (pdf) of abonneer je op de maandelijkse mail van
www.zaaikalender.com

Tips voor de droge hete tuin
Daar is-tie weer: de rubriek die je helpt om droge periodes door te komen zonder al te veel schade.
 Op de eerste plaats: ken je tuin: weet waar de droogste plekken zijn en waar het wel meevalt. Er
wordt af en toe gesproeid, maar de reikwijdte van de sproeiers dekt niet de hele tuin van voor tot
achter. Zet een-jarigen die regelmatig water nodig hebben dus niet achterin. Datzelfde geldt voor
vruchtdragende planten als aardbeien. Droge grond leidt tot kleinere vruchten.
 Zorg voor een dikke mulchlaag die voorkomt dat de bodem snel uitdroogt. Begin gewoon met alles
wat je wiedt of afknipt ter plekke op de bodem te leggen (behalve gras met zaad erin). Heb je
spontaan bodembedekkers in je tuin? Laat de niet woekerende soorten staan totdat je de plek nodig
hebt. Twijfel je wat het is? Kijk eens in de Kruiden Hof op de website, misschien staat hij daar wel in.
Zomerpostelein, dovenetel, maar ook ereprijs laten zich makkelijk wieden als je de plek nodig hebt. Of
zaai zelf bodembedekkers zoals Oost Indische kers, dit houdt ook de luis van de bonen e.d.
 Lege plekken kun je ook inzaaien met een groenbemester, zoals facelia, incarnaatklaver of lupine.
Goed voor de bodem en voor de insecten, en je schoffelt het onder wanneer je de plek nodig hebt.
 Helaas, ook de slakken vinden die mulchlaag een heel goed idee, dus regelmatig controleren.
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