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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: 

 Kluszaterdag  zaterdag 10 december: geen lunch 
 Hofborrel vervalt 
 Nieuwjaarsborrel: wordt nog besloten 
 17 januari  publiekslezing IVN over permacultuur  in de Groenhoeve half 8. 

Nieuws in het kort 
 We willen graag dat zoveel mogelijk leden meedenken over de toekomst van dn Hof , daar willen we 

met jullie over in gesprek. In de bijlage staat  hoe we dat willen gaan doen. 
 De publiekslezing van 17 januari in de Groenhoeve wordt verzorgd door Annemieke van den Ing 

 
Hofraad 
Verslag november 
We hebben de behoefte gepeild aan een jaarvergadering, die is er. Daarna zijn leden via de app uitgenodigd 
mee te denken over vorm en inhoud. Daarvoor hebben Arne en Lieke zich gemeld. Het verslag van hun eerste 
brainstorm vind je in de bijlage. De titel: Tien jaar dn Hof. 
 
Agenda december 
Planning jaarvergadering 
Nieuwjaarsborrel? 
 
Programma kluszaterdag 

 Fruitbomen snoeien (hele hof) 
 Platanen snoeien (tweede straatje) 
 Bramen snoeien (achterin) 
 Mulchen van lege percelen 
 Blad vegen 
 Binnen poetsen 
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Bijlage:  

Tien jaar dn Hof. Hoe gaan de volgende tien jaar eruit zien? 
 
We vieren in 2023 ons 10 jarig jubileum. Dat willen we vieren, met nieuwe ideeën en nieuwe inspiratie. Niet 
die van een paar mensen, maar van iedereen. Wij zijn geen volkstuinvereniging. We zijn een permacultuur 
tuin, we zitten op een prachtige plek, we hebben een schuur vol gereedschap, een eigen keuken, een bieb vol 
boeken, een mooi terras, daar mogen we best trots op zijn, en we moeten het koesteren zodat het behouden 
blijft. 
 
In de laatste Hofraad hebben we aan de aanwezige leden gevraagd of er belangstelling was voor een 
jaarvergadering. Het antwoord was duidelijk Ja. Na drie jaar uitstel vanwege Corona, is het tijd om weer eens 
alles op een rijtje te zetten met elkaar.  
We hebben daar dinsdag 6 december met een paar mensen over zitten brainstormen en we waren het eens 
dat we geen formele vergadering willen maar een inspirerend gesprek met zoveel mogelijk leden. In dit verslag 
vind je de eerste resultaten. Die moeten nog  verder worden uitgewerkt. Ook de datum is nog niet vastgelegd, 
dat hangt af van de beschikbaarheid van de Groenhoeve. We mikken op een woensdagavond in februari. 
 
We willen graag een inspirerende bijeenkomst, zoals de twee discussierondes die we op de Hofborrels van 
september en oktober over droogte en water hebben gehad,  die hebben ons op dit idee gebracht. Het doel is 
om met elkaar opnieuw vast te stellen waar we voor staan en waar we heen willen. 
Wat willen we? Wat kunnen we, wat is realistisch, wat is nodig? We willen graag dat dat  leidt tot een nieuwe 
saamhorigheid, en niet tot een nog gedetailleerder huishoudelijk reglement. We doen het samen. Eigenlijk 
komt het neer op een paar dingen: we doen aan permacultuur en we houden samen dn Hof in stand. Al het 
andere is daar een afgeleide van. Dat zou je niet tot in de kleinste puntjes moeten willen vastleggen. Dat moet 
niet nodig zijn. 
 
De centrale vraag is dan ook:  
Waar staan we voor en wat willen we samen bereiken de komende tijd? Daarbij denken we aan: 

 We zijn een permacultuur tuin, wat betekent dat?  
 We gaan uit van gedeelde verantwoordelijkheid, wat betekent dat?  

 
Die grote vragen moeten worden uitgewerkt in concrete plannen over kennis opdoen en delen over 
permacultuur, droogte, water, stikstof, biodiversiteit, compost, duurzaamheid en energiebesparing; het 
werven en inwerken van nieuwe leden, het delen van de verantwoordelijkheid, het klussen, het aanspreken 
van elkaar, het gebruik van de app, sponsoring, enz. 
 
Er zijn ook een paar meer formele punten, zoals het financieel verslag en het vaststellen van de Hofhouding 
(huishoudelijk reglement), maar ook die willen we bespreken vanuit de centrale vraag.  
 
Wat we ook heel graag van jullie willen horen is: wat heb jij nodig, als lid, om je op dn Hof prettig te voelen en 
in staat om je aandeel te leveren. Voel je je voldoende gehoord en gezien? En als dat niet zo is, wat stoort je 
dan op dit moment? 
Wil je op dit plan reageren? Wil je graag meedenken? Laat je horen, via mail, app of telefoontje. We kunnen 
dit niet zonder jullie! 
 
 
Hans van der Kolk, Ad van Driel, Lieke van der Wielen, Arne Clements, Annemieke van den Ing” 


