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

Beste leden, 

2023 wordt een bijzonder jaar voor d’n Hof, want we bestaan 10 jaar. Dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 

We willen op diverse momenten dit bijzondere jaar extra glans geven. We wensen alle leden van d’n Hof een heel mooi  

en groeizaam nieuwjaar! 

 

Belangrijke data: 

 14 januari  9.00-11.30 kluszaterdag met aansluitend  

 14 januari 12.00 nieuwjaarsbijeenkomst met hapjes en drankjes 

 17 januari  19.30 publiekslezing Groenhoeve over permacultuur 

 27 januari  Hofborrel vervalt 

 22 februari  19.30 Groenhoeve: feestelijke ledenbijeenkomst over de toekomst van d’n Hof. 

Zie toelichting verderop in de nieuwsbrief. 

Nieuws in het kort 

 We staan deze dagen stil bij Jeroen Kuitert. Hij is dinsdag 27 december thuis overleden. Nadere 

informatie volgt. Berichtjes aan Ellie niet via de groepsapp maar privé, a.u.b. 

 Ledennieuws: Toon Nooyen heeft zijn lidmaatschap opgezegd. Het werd hem te zwaar. Hij was een 

van de leden van het eerste uur, en hij heeft vooral de eerste jaren veel werk verzet. De laatste “klus” 

die hij met veel plezier deed, was het assisteren in de schooltuin. Dankjewel Toon! En kom vooral langs 

bij onze evenementen! Hans schuift op naar de tuin van Toon, Gerrit verkast naar de tuin van Hans, de 

tuin van Gerrit komt vrij. 

  

 

Tien jaar d’n Hof 
We hebben enkele jubileum activiteiten in de planning, maar er kan nog meer bij! Dus kom vooral met ideeën. 

De eerste gelegenheid is de kluszaterdag van 14 januari. In plaats van de traditionele afsluitende lunch met de werkers 

willen we dit jaar onze nieuwjaarsbijeenkomst na afloop van de kluszaterdag laten plaats vinden. Een hapje te eten, een 

drankje, even gezellig bij elkaar met zoveel mogelijk leden. Dus ook als je niet in de gelegenheid bent om mee te klussen, 

voel je welkom vanaf een uur of 12 en deel dit moment met je medeleden! Er is al een groepje bezig met de 

voorbereidingen, maar ideeën blijven welkom! Neem daarvoor contact op met Miep. 

Het tweede moment waarop we aandacht geven aan ons 10 jarig bestaan is op 17 januari om half 8 in de Groenhoeve. 

Daar verzorgt Annemieke een publiekslezing in de lezingen cyclus van IVN. Thema:  

Hoe permacultuur ons kan  helpen duurzamer met onze eigen omgeving om te gaan. 
 
Op 22 februari houden we een feestelijke leden bijeenkomst in de Groenhoeve waarop we vooruit willen kijken naar de 

toekomst. Dus zet ook deze datum alvast in je agenda.  

Ook de datum van onze open dag is al gepland: zaterdag 6 mei. Natuurlijk met onze populaire plantjesmarkt. Dus: niks 

weggooien, maar alles oppotten en bewaren. Geen plaats? Op d’n Hof is plek genoeg, dus zet het daar weg in overleg met 

het DB.  

We zijn bezig met het plannen van een excursie naar een andere permacultuur tuin. Daarover later meer.  Heb je  ideeën 

voor andere activiteiten: laat weten, kom met je ideeën, dan maken we er een heel mooi jubileum jaar van! 
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Hofraad 

Verslag: in verband met de kou hebben we geen overleg gevoerd en zijn meteen aan de slag gegaan. 

Agenda januari: 

- Bespreken van brief aan leden i.z. de leden bijeenkomst in februari 

- Rondje brainstorm i.z. jubileum acties 

 

Programma kluszaterdag (verkort) 

 Maaien 

 Snoeien 

 Vegen 

 Mulchen 

 Poetsen 

 Lunch en borrel voorbereiden 

Tips voor de wintertuin 

Dit is dé periode om fruitbomen en struiken te planten. Beter dan in het voorjaar. Ook de wintersnoei van 

fruitbomen kan nu plaats vinden. Maar: laat het steenfruit met rust. Kersen , pruimen, e.d. zijn te gevoelig 

voor schimmels in de winter. Die kun je beter na de oogst snoeien of in het voorjaar meteen na de bloei.  

 Kijk op onze site bij Hoe doe je dat? voor een infofilmpje over goed snoeien 

Moestuinkalender 

 Wist je dat je nu buiten in de volle grond spinazie kunt zaaien? Bij strenge vorst een fleecedekje 

eroverheen. De dapperen (of de waaghalzen?) onder ons zaaien nu ook hun eerste tuinbonen. 

Bescherm ze wel tegen hongerige muizen! 

 Diverse groenten kun je nu vanaf januari in de kas voorzaaien of op de vensterbank: tuinbonen, 

bloemkool, zomerprei, radijs, rodekool. Zorg wel voor volop licht, anders krijg je heel sprietige 

plantjes. Zorg dat ze niet te warm staan, een vensterbank zonder radiator eronder is het best. 

 Nogmaals aandacht voor knolvoet bij het rooien van je koolplanten. Bij twijfel: in de grijze kliko. Je 

herkent knolvoet aan de knobbels/wratten die op de wortels groeien. Zeer besmettelijk! Het duurt 

járen voor dat de grond weer uit is. 

 Sowieso geen kool zetten op dezelfde plek als het jaar ervoor, dat vergroot het risico op knolvoet. En: 

radijsjes, rucola en mosterd horen ook bij de kool-familie, dus hiervoor geldt hetzelfde ook: opgelet! 

 

 

 

 


