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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: 

➢ Zaterdag 12 november Kluszaterdag  

➢ Vrijdag 25 november 16.00  Hofborrel 

➢ Zaterdag 10 december Kluszaterdag 

Nieuws in het kort 

Vrijdag 21 oktober j.l. Hebben we afscheid genomen van Jan Nijhof, lid van dn Hof vanaf het eerste uur. Hij is 

heel belangrijk geweest voor dn Hof, niet alleen vanwege zijn grote kennis van zaken, die hij altijd bereid was 

te delen, maar ook vanwege zijn grote inzet, totdat fysieke ongemakken dat steeds moeilijker maakten. Na het 

verlies van Paul Verbeek vorig jaar is hij de tweede pionier van het eerste uur die ons ontvalt. Aan ons om te 

zorgen dat wat zij begonnen zijn zich goed blijft ontwikkelen! 

Leden nieuws:  

➢ Cindy Kappen heeft afscheid genomen van dn Hof, net als Hein van den Elzen en de familie Vloet. 

Jolanda Kniest heeft haar tuin  eveneens ter beschikking gesteld.  

➢ We hebben een nieuw lid mogen verwelkomen: Nelly Vergeer, zij heeft de tuin van Cindy Kappen 

overgenomen. 

➢ Behalve Jeroen Kuitert en Piet Tegelaars wordt nu ook Erly van der Kolk behandeld voor kanker. We 

wensen hen alle drie en hun partners en kinderen het allerbeste en sterkte in deze moeilijke periode. 

Hofraad 

Verslag: er is in oktober geen verslag gemaakt, we hebben elkaar alleen bijgepraat. 

Agenda: Gaan we een ALV beleggen in januari/februari en wat willen we daar bespreken? 

Toelichting: we hebben mede door Corona al drie jaar geen algemene ledenvergadering meer gehad. We zijn 

dat weliswaar niet verplicht, maar het is belangrijk om af en toe samen te kijken of we nog op koers zijn  en 

om de penningmeester te laten weten of we tevreden zijn over de financiële stand van zaken. 

Daarom een oproep aan alle leden: als je thema’s hebt die je graag op de agenda wilt hebben, geef ze dan 

door, via de mail, persoonlijk aan het DB of op de Hofraad. Wij verzamelen ze dan en maken een agenda. 

 

Programma kluszaterdag 

➢ Vijver onderhoud: als eerste wilgen verwijderen (2-3 personen) 

➢ Maaien mits niet te nat (1-2 ps) 

➢ Bramen snoeien op het talud en in de houtwal (1-2 ps) 

➢ Blad vegen en stoepen schoonmaken (2-3 ps) 

➢ Start snoei fruitbomen ( 2 ps) 

➢ Binnen poetsen en vloer dweilen 

 

Over mulchen 
In een eerdere nieuwsbrief en bij de hofraad is gesproken over het bestellen van mulch bij van Berkel 
Groenafval. Daar heeft een aantal leden op gereageerd. In de vorige Hofraad hebben we afgesproken even pas 
op de plaats te maken. Onze snipperman heeft een paar kuub blad- en houtsnippers aangeleverd, die 
uitstekend geschikt zijn als mulch op je hofkamer. Het is beter om deze eerst te gebruiken, deze is lichter om 
te verwerken en het blad is nog niet zover verteerd als het materiaal van van Berkel. 
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Als er dan toch nog interesse is de de mulch van van Berkel, wil je dat dan opnieuw doorgeven aan Hans of 
Ad?  
Opmerking: Er liggen twee hopen bladmulch, de voorste is geschikt op de tuinbedden, de achterste hoop zijn 
den- en coniferensnippers, beter geschikt voor de paden omdat deze zuurder is. 
Naast deze mulchsnippers ligt een grote hoop restafval, met daarop ook veel tuinafval die goed 
gecomposteerd kan worden. Deze hoort niet op deze hoop. 
 
Tips voor de droge hete tuin 

Deze rubriek wordt in het voorjaar hervat. 

 

Vrije tuinen 

Door het vertrek van een aantal mensen zijn er diverse percelen vrij gekomen, in alle drie de straatjes is wel 

iets vrij. Dus mocht je willen verkassen dan is dit het moment. Neem contact op met een van de leden van het 

DB en we laten je zien wat de mogelijkheden zijn.  

 

Moestuin kalender 

• Percelen die niet ingezaaid zijn met een groenbemester kun je best afdekken met een mulchlaag of 

een pakket schapenwol. Zo rem je de onkruidgroei en voorkom je uitspoeling. Een laag schone karton 

(zonder drukinkt, plakband e.d.) eronder remt de ongewenste groei van gras en kruiden nog extra, 

vooral op de paden ideaal!   

• Steunmateriaal en plastic tunnels en kasjes opbergen.  
• Tomatenplanten verwijderen (niet op de composthoop!) 
• Potten schoon maken en desgewenst opbergen in de linker kas onder de tafel. 
• Groenten die buiten kunnen overwinteren (schorseneer, warmoes, spruitjes, winterprei,  selderij, 

pastinaak, kervel, savooie kool), kun je eventueel een beschermende laag van bladeren geven. 
• Bij overvloedige regen de composthopen afdekken om uitspoeling tegen te gaan. 
• Waar dat nodig is eventueel Dolokal strooien en inwerken. Vooral op de percelen waar volgend jaar de 

koolsoorten komen! 

Heb je vaste planten die je gaat scheuren omdat ze te groot worden? Zet ze zo mogelijk in een pot en zet ze 

apart voor de plantjesmarkt of bied ze nu aan aan mede leden. 

Gooi geen composteerbaar materiaal op de hoop met snoeiafval. Houd de mineralen en voedingsstoffen 

zoveel mogelijk op je eigen tuin of in elk geval op dn Hof. 

Wanneer je een eigen compostvoorziening in je tuin zet: let dan goed op dat deze vrij blijft van ratten. Bij 

twijfel: vraag Ad om even mee te kijken. 

 

Let op! Creëer geen werk voor anderen door spullen verkeerd te storten, ergens te laten rondslingeren of 

gereedschap vuil weg te hangen. Laat ook geen brandnetels, pispotjes, framboos en aardpeer woekeren. We 

doen dit met z’n allen voor elkaar. 


