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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: 

11 juni Kluszaterdag 9.00- 13.00   

3 juli 25 jarig jubileum Udense 
Kersenboomgaard 

Nadere info volgt D’n Hof 
prresenteert zich 

9 juli Hofraad en kluszaterdag 9.00- 13.00   

17 juli Activiteit met Gilde + BBQ middag  

 

Nieuws in het kort 

 We hebben weer nieuwe leden kunnen verwelkomen! Johanna en Peter  Gevers stellen zich zelf voor. 

Zij zijn de tuinmaatjes van Hans van der Kolk. Thieu van der Lee is de nieuwe buurman van Annie de 

Graaf, helemaal achterin. En Renate Junker is begonnen om de voormalige tuin van Chris nieuw leven 

in te blazen, naast de jeu de boules velden. Welkom alle vier, en veel tuinplezier op dn Hof. 

 José Klotz is gestopt met het afvoeren van het PBD afval en wordt opgevolgd door Ellie Kuitert. 

Dankjewel José. Hopelijk gaat iedereen nu beter opletten met wat je in de PBD afval zakken gooit. 

 NB grote lappen plastic die niet in de PDB zakken passen, maar ook planken en ander materiaal dat 

je niet meer gebruikt: zelf afvoeren en niet “storten” op dn Hof. Je zadelt er anderen mee op. 

 We zijn nu echt gestopt met het gebruik van de wegwerpbekertjes en gaan weer gewoon afwassen! 

We gaan experimenteren met schapenwol als bodembedekker. Verderop lees  je meer. 

 We zoeken nog gastheren/vrouwen voor het uitje van Sint Jan op de volgende data: 20 26, 27 juli, 

minimaal 2 personen; 5 en 12 juli minimaal een persoon naast Ellie Kuitert.  

 In de kast buiten staat kruidenthee van d’n Hof te koop. Initiatief van Ineke. Alles van dn Hof en zelf 

gedroogd. 

 Het schoonmaken van de toiletten komt niet goed op gang. Laat het niet op één of twee mensen 

neerkomen, maar neem af en toe een beurt. Instructies hangen op damestoilet. 

 Op 3 juli viert de Udense Kersenboomgaard haar 25 jarig jubileum. Groot feest. Vijf jaar geleden 

hebben wij acte de présence gegeven Samen met IVN en VLU en nu worden we uiteraard weer 

verwacht. Wie heeft een paar uurtjes de tijd om aanwezig te zijn? Nadere info volgt nog. Noteer alvast 

de datum. 

 De week na Pinksteren is het hele DB afwezig. Water geven in het eerste straatje wordt geregeld. 

Hofraad 

Afspraken mei: de Hofraad is niet doorgegaan omdat er te weinig mensen aanwezig waren op de kluszaterdag. 

In juni geen Hofraad in verband met vakantie van het hele DB.  

 

Programma kluszaterdag 

 Lieke is de coördinator van de kluszaterdag 

- Werken aan de composthopen in de straatjes 

- Snoeien van beukenhaag langs kruidentuin en vlindertuin  

- Pluktuin en vlindertuin olv Marie-Elise en Rieneke 

- Wieden in  kruidentuinen 

- Schoonmaken van stenen middenpad en terras 

- Poetsen 
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Even voorstellen: 

 

Wij zij Peter en Johanna Gevers, woonachtig op de Eikenwal in Uden. 
Naar aanleiding van jullie open dag en de gesprekken die we hebben 
gevoerd met enkele leden is  onze interesse gewekt om deel te nemen aan 
de hof van de toekomst. In onze eigen tuin zijn wij altijd aan het 
experimenteren met bloemen, planten, groenten kweken, proberen 
zoveel mogelijk insecten en vogels  aan te trekken naar onze tuin. Dit komt 
mede door onze zoon Siep die van jongs af aan een ontzettende natuur 
fanaat is en nu de opleiding bos en natuurbeheer doet. Wandelen en 
fotografen is onze hobby en daar genieten we van. We hebben er nu een 
hobby bij, samen met Hans zullen we zorg dragen voor een tuinkamer en 
begin volgend jaar mogen we onze eigen tuinkamer voorzien met onze 
ideeën. We hebben er zin in. 
 

 

Tips voor de droge hete tuin 

Experiment met het gebruik van schapenwol als mulchlaag. 

De belangstelling voor het gebruik van schapenwol in de tuin neemt toe. Nu de vachten in Nederland 

onverkoopbaar worden, en de schapenhouders vaak moeten betalen om ze te laten afvoeren en te laten 

vernietigen, is er extra reden om te onderzoeken of we dit  prachtige natuurmateriaal niet beter kunnen 

gebruiken in plaats van weggooien. Schapenwol heeft een aantal heel positieve eigenschappen: het is 

duurzaam, het isoleert, het is schimmelwerend, het houdt vocht vast, het bevat diverse stoffen zoals fosfor, 

kalium en stikstof, plus aanhangende schapenmest. 

Uit experimenten blijkt dat de wol niet wegwaait en eenmaal op het land een beetje vervilt. Het dekt gevoelige 

planten in de winter af, en beschermt de bodem tegen uitdrogen in de zomer. Het kan veel water opnemen en 

geeft dat weer langzaam af. Wanneer je het wilt verplaatsen is het eenvoudig bij elkaar te harken en ergens 

anders neer te leggen. Uiteindelijk verdwijnt het, maar dat gaat veel langzamer dan bijvoorbeeld stro of 

houtsnippers. Kortom: de moeite waard om uit te proberen.  

We hebben vijf vachten kunnen bemachtigen en gaan nu met een beperkt aantal mensen in onze tuinen 

uitproberen hoe het in de praktijk werkt. We gaan jullie uiteraard goed op de hoogte houden door de 

experimenten te beschrijven en te observeren.  Als je ook wilt meedoen, kun je dat melden, als er materiaal 

overblijft kun je dan aanhaken. 

 

Moestuinkalender 

Wist je dat je de zijscheuten van tomatenplanten, die je bij het dieven verwijdert, heel makkelijk kunt stekken? 

Neem scheuten van minimaal 10cm, haal de onderste blaadjes weg, steek ze 3-4 cm diep in een plastic pot in 

potgrond of compost, houd ze vochtig en binnen een week schieten ze wortel. Dezelfde truc werkt met 

lavendel en rozemarijn, maar dat duurt wel langer. Heb je zelf ook ervaring met stekken, of andere tips? Mail 

ze naar Annemieke. 

Buiten zaaien/planten in juni 

Aardappels, Andijvie, Asperge-erwt, Aubergines, Basilicum, Boerenkool, Bloemkool, Bietjes, Bosui, 

Broccoli, Chinese kool, Courgettes, Groenlof, herfstbloemkool, IJsbergsla, Komkommers, Knolraap, 

Koolraap, Koolrabi,  Mais, palmkool, Postelein, Pronkbonen, Radijs, Roodlof, Rodekool, Romanesco, 

Savooiekool, Snijbiet, Sperziebonen, Spinazie, Spruitjes, Sla, Veldsla, Venkel, Waterkers, Witlof, Wortelen.

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardappel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andijvie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asperge-erwt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aubergine_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Basilicum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boerenkool_(groente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloemkool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_biet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bosui
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broccoli
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chinese_kool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Courgette
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groenlof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloemkool
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJsbergsla
https://nl.wikipedia.org/wiki/Komkommer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knolraap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koolraap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koolrabi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mais
https://nl.wikipedia.org/wiki/Postelein
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pronkboon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roodlof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rodekool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romanesco_(groente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Savooiekool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Snijbiet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sperzieboon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spinazie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spruitkool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sla
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veldsla
https://nl.wikipedia.org/wiki/Venkel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_waterkers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witlof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wortel_(groente)

