NIEUWSBRIEF
Nummer 10, oktober 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:
➢ Hofborrel vrijdag 28 oktober vanaf 16.00 uur. NB: alleen wanneer we buiten kunnen zitten
➢ Kluszaterdag 12 november
➢
Nieuws in het kort
➢ Het ziet er naar uit dat de verkoop van het bouwperceel binnenkort gaat plaats vinden. We
verwachten de start van de werkzaamheden in december.
➢ Belangrijk! Er is knolvoet gevonden op D’n Hof, een heel besmettelijk schimmel die planten uit de hele
kool familie aantast. Daaronder vallen ook radijs, rucola en zwarte mosterd. Planten uit deze familie
niet composteren om verspreiding van de schimmel te voorkomen. In een plastic zak mee naar huis
nemen en thuis in de zwarte kliko. Doe hetzelfde met tomatenplanten.
➢ Het DB werkt aan het jaarverslag dat naar IVN gaat. Zodra het klaar is wordt het verspreid onder de
leden.
➢ We willen een expert naar onze fruitbomen laten kijken omdat een aantal aangetast lijken. Heb je zelf
een boom in je tuin die je niet helemaal vertrouwt, geef dat dan even door aan Ad of Annemieke.
➢ Chris van Lieshout van VLU komt ons adviseren over het groot onderhoud van de vijver. Het is tijd voor
een grote beurt.
➢ Aan het eind van het jaar gaan een aantal leden om verschillende redenen stoppen. De lege percelen
worden afgedekt.Ze zijn vanaf januari beschikbaar voor nieuwe leden. Mocht je willen verkassen of
uitbreiden, dan graag snel doorgeven aan Hans, Ad of Annemieke
Hofraad
Verslag 8 oktober. Tijdens de informele Hofraad zijn de aanwezigen bijgepraat over de plannen rond de bouw.
We hebben verder vastgesteld dat het in het tweede straatje nog niet goed is gelukt om de werkzaamheden
mbt de compost te organiseren. Nu doet Arne het grotendeels alleen, dat is niet de bedoeling.
Agenda 12 november: staat nog niet vast.
Programma kluszaterdag
➢
➢
➢
➢
➢

Maaien
Bramen snoeien op talud
Composthopen keren. Dit doet elk straatje zelf.
Afdekken van lege percelen met karton en/of mulch
Vijver onderhoud

Tips voor de droge hete tuin
Nu is de tijd om na te denken wat je met de droogste en heetste delen van je tuin wilt doen. Goed mulchen
helpt in elk geval om de bodemkwaliteit zo goed mogelijk te krijgen, dat helpt de bodem het vocht beter vast
te houden.
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Moestuin kalender
Een drukke maand in de tuin:
➢ Scheuren van vaste planten
➢ Aanplanten en verplanten van struiken en bomen (kan ook in nov en dec)
➢ Wieden en mulchen, lege bedden afdekken
➢ kwetsbare planten aanaarden of opgraven (dahlia’s)
➢ Begin van de winter snoei (kan ook in nov en dec)
➢ onderhoud van paden (kan ook in nov en dec)
➢ Oogsten
➢ En een klein beetje zaaien: kropsla, stengel ui, wortels en tuinbonen
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