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YMCA nieuwe partner in  
‘De Uitdaging’

YMCA Zoetermeer is een vrijwilligers-
organisatie die activiteiten organi-
seert voor kinderen van 6 t/m 15 jaar. 
Maandelijks zijn we te vinden met ac-
tiviteiten in Seghwaert. Van knutselen 
tot een casino-avond en speurtochten, 
niets is de YMCA te gek en dat altijd 
gratis! Daarnaast kunnen kinderen 
mee op een week zomerkamp in de 
prachtige bossen bij Apeldoorn! •

In de Hof van Seghwaert mag iedereen meedoen. Op eigen 
kracht of, als dat nodig is, onder begeleiding. Wij werken samen 
met steeds meer organisaties in de wijk die dit uitgangspunt 
onderschrijven met voordelen voor beide partijen. Twee voor-
beelden.

‘Onze vrijwilligers leren 
door anderen te helpen’
zegt Kirsten Cleij van Piëzo.
Middin zet zich in voor cliënten met een verstandelij-
ke, lichamelijke of meervoudige beperking. In de Hof 
van Seghwaert doen zij op dinsdagochtend mee in het 
algemeen onderhoud. De perenbomen krijgen mooie 
boomspiegels, de wortels krijgen meer lucht en profite-
ren beter van de paardenmest die we afgelopen maanden 
hebben verspreid. Ook in het gemeentelijke groen is 
Middin al jaren vaste kracht in het opruimen van zwerf-
vuil uit de openbare plantsoenen. Voor de cliënten van 
Middin vormt het werk zinvolle en aangename dagbesteding.  

Denise van der Plas, activiteitenbegeleidster van Middin, 
zegt hierover: ‘Middin wil mensen in en met de samen-
leving laten werken. De Hof van Seghwaert is een perfect 
voorbeeld. Onze cliënten werken hier met veel plezier 
samen met vrijwilligers waar zij veel waardering van 
terug krijgen. Het is prachtig om te zien hoe hard en met 
hoeveel plezier onze cliënten in de Hof van Seghwaert 
werken.’

Bij de grotere evenementen van de Hof (Burendag, NL-
Doet en Natuurwerkdag) verzorgen lerende vrijwilligers 
van Piëzo de ontvangst en catering (koffie/thee, soep, 
broodjes) en versterken zo hun talent als gastheer/gast-
vrouw. Dat met die samenwerking professionele resulta-
ten te boeken zijn, bewijst het jaarlijkse wijngaardeniers-
diner. Deelnemers aan de crowdfunding van de wijngaard 
krijgen jaarlijks een diner aangeboden als dank voor hun 
deelname. Het diner wordt geheel bereid door Piëzo-vrij-
willigers op locatie van Ipse de Bruggen en natuurlijk met 
producten uit de Hof. Een samenwerking om heel zuinig 
op te zijn! Kirsten Cleij: ‘Onze vrijwilligers leren door 
anderen te helpen’. •

Nieuwjaarsreceptie Seghwaert

Op 6 januari heeft in ‘de Patio’ van 
‘Seghwaert op Dreef’ de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie plaatsgevonden. 
Dit jaar in een nauwe samenwerking 
van gemeente (wijkpost en wijkteam), 
buurtvereniging ‘Seghwaert op Dreef’ 
en stichting ‘de Hof van Seghwaert’. 

Het is één en al gezelligheid geweest, 
met daarnaast een terugblik op het 
afgelopen jaar en tevens een blik op 
de toekomst. Door de samenwerking 
was dit ook een goede gelegenheid om 
kennis te maken en/of bij te praten met 
anderen die ook in de wijk actief zijn.

Bij alle gezelligheid was er ook veel 
aandacht voor alle onderwerpen die in 
de terugblik van wijkwethouder Mari-
ette van Leeuwen besproken werden. 
Traditiegetrouw is de vrijwilliger van 
het jaar 2016 van Seghwaert op Dreef 
bekend gemaakt. Marco Sebel kwam 
dit jaar de eer toe.

Entertainment is belangeloos ver-
zorgd door D.J. Erik de Zeeuw, van 
Club Sound te ’s Gravenzande.
Echt voor herhaling vatbaar! •
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Middin-cliënten in de weer met het verzorgen van de perenbomen. Foto: Wim van Herpen
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Passie voor het 
groene lint
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 ELFSTEDENTOCHTSPEL 

INFO YMCA – 10.00-12.30 UUR  
 6-12 JARIGEN 

 INLOOPPROGRAMMA 
INFO Open Ichthus – 14.00-16.00 uur 

Met koffie en thee: Zingen met Jacques van Oostrum

 INLOOPPROGRAMMA 
INFO Open Ichthus – 14.00-16.00 uur 

Met koffie en thee: Voorjaarsbloemschikken

 INLOOPPROGRAMMA 
INFO Open Ichthus – 14.00-16.00 uur 

Met koffie en thee: Natuurlezing door Peter van Wely

 HET GROTE PAASSPEL 

INFO YMCA – 10.00-12.30 uur – 6-12 JARIGEN 

  NL-DOET

INFO Hof van Seghwaert & Seghwaert op Dreef 
 10.00-16.00 uur

NL-Doet

  INDOOR BEACHVOLLEYBAL 

INFO YMCA – 19.00-22.00 uur – 12-15 JARIGEN 

  ALG. LEDENVERGADERING

INFO Seghwaert op Dreef – 20.15 uur 

Algemene Ledenvergadering

  BLOESEMDAG 

INFO Hof van Seghwaert – 10.00-16.00 uur

Dat groene lint, waar loopt 
dat ook weer?

Bert Dekkers (67), voorzitter van de 
Stichting ‘De Hof van Seghwaert’, frist 
mijn geheugen op: ‘Het begint bij de 
oude Perenboomgaard, bij de  
Zegwaartseweg, vervolgens loopt het 
via de windsingel aan de Parkdreef tot 
aan de Ichthuskerk. Een ander deel 
loopt via het Seghwaert Park, langs 
de Violiervaart, waar bewoners fleurig 
adoptiegroen onderhouden, naar de 
tuin van het woonzorgcentrum  
’t Seghe Waert. 

Het groene lint als project nam een 
aanvang toen Bert Dekkers in 2014 met 
pensioen ging. Jarenlang was hij als 
ambtenaar bij de gemeente Den Haag 
betrokken bij het thema Wijkontwikkeling. 
Een lastig thema. Hij zag gebeuren hoe 
degelijk opgezette woonwijken achteruit 
gingen op het moment dat aandacht 
voor de omgeving werd geminimaliseerd 
of helemaal ontbrak. Met aan de ene 
kant deze ervaring en aan de andere 
kant de aangeboren liefde voor groen, 
die hem als zoon van een tuinbouwer in 
de genen zit, had hij na zijn pensionering 
snel een roeping gevonden, die luidde: 
‘Houd zelf je woonwijk mooi!!’

Aanvankelijk valt zijn oog op de oude 
Perenboomgaard, wat nu heet: ‘de Hof 
van Seghwaert’. Een laatste overblijfsel 
van de bloeiende boomgaarden die 
vroeger in onze woonwijk stonden. 
Het perceel verkeerde door jarenlange 
verwaarlozing in een deplorabele staat. 
Hij komt in actie, maakt een facebook 
pagina aan en hij organiseert een aantal 
bewonersbijeenkomsten. Dit resulteert 
in een groep vrijwilligers, die bereid is 
de handen uit de mouwen te steken. 
De werkers van het eerste uur bewerken 
een wonder aan de boomgaard, die er 
op dit moment prachtig bij ligt. De Hof 
van Seghwaert bevat een stiltetuin, een 

kippenstal, een heuse wijngaard en en-
kele bijenkasten. Allerlei sociale projec-
ten hebben inmiddels een plek gekre-
gen. Het geheel lukt zelfs zo goed, dat 
een delegatie van Fonds 1818 na een 
rondleiding spontaan het besluit neemt 
om een mooie subsidie beschikbaar te 
stellen, waarmee het werk jaren vooruit 
kan. Binnen de stichting is momenteel 
een harde kern van dertig vrijwilligers 
actief. Maar daarnaast verlenen nog 
velen op incidentele basis hand- en 
spandiensten.

Het is bekend, dat het zonder de inzet 
van vrijwilligers niet lukt om woonwijken 
op de lange termijn leefbaar te houden. 
Natuurlijk heeft de gemeente een taak 
in het onderhoud van de wijk, maar zij 
heeft nu eenmaal te maken met beperk-
te budgetten. Als voorbeeld: het Segh- 
waert Park, een groen juweeltje. Zou de 
gemeente het zo fraai willen houden 
als het van oorsprong bedoeld was, 
dan zou dit het volledige budget dat 
voor het groenbeheer beschikbaar is, 
opslokken. Een onmogelijkheid. Na het 
restauratietraject dat momenteel aan 
dit park wordt uitgevoerd, zullen er veel 
vrijwilligers nodig zijn, die met liefde 
voor de wijk, de handen uit de mouwen 
willen steken. Het koesteren van onze 
groenvoorzieningen is voor het gevoel 
van welbevinden van wezenlijk belang. 
Verder is het wenseiijk, dat de verschil-
lende vrijwilligersorganisaties goed 
met elkaar samenwerken. Binnen het 
groene lint gebeurt dat. Er bestaan 
goede contacten tussen de vrijwilligers 
van de Hof van Segwaert, de buurtver-
eniging Seghwaert op Dreef, de Ichthus 
Kerk enerzijds en de gemeente en een 
aantal maatschappelijke organisaties 
als Ipse de Bruggen anderzijds. 

Onze wijk bestaat zo’n kleine veertig 
jaar. Dat betekent ook dat voor veel 
van de oorspronkelijke bewoners de 
pensioenperiode aanbreekt. Binnen die 

groep zijn velen nog actief en gezond. 
Als deze wijkbewoners allemaal een 
klein deel van hun tijd aan onze wijk 
willen besteden, dan blijft Seghwaert 
een mooie plek om te wonen en op die 
manier ook aantrekkelijk als vestigings-
plaats voor de jonge generaties. Wil 
je meedoen, en dat kan ook als je niet 
gepensioneerd bent, neem dan contact 
op met Bert Dekkers, dat kan via: gijs-
bertdekkers@live.nl

Tot slot: Wie de herrijzenis van  
De Hof van Seghwaert zelf eens in  
ogenschouw wil nemenis altijd welkom. 
Openingstijden zijn steeds te vinden in 
de activiteitenkalender en op facebook.
com/hofvanseghwaert.'•

SEGHWAERT  
WELKOM!!
Je kent het wel. Zo’n informatieboekje 
over wat er allemaal te doen is in de 
wijk. Veel organisaties bieden een plek 
om mensen uit te nodigen, te informeren 
en te verbinden. Een plek waar je van 
harte welkom bent, gewoon vertrouwd 
jezelf kan zijn en binnen kan lopen  
zonder entreegeld of lidmaatschap.

Open Ichthus is zo’n plek en organiseert 
door de week heen verschillende inloop-
momenten. Vanaf donderdag 9 februari 
2017 is er NIEUW iedere donderdag-
avond van 19.30 uur tot 22.00 uur  
Open Ichthus kerkcafé plus. 

Tijd voor ontmoeting, een gesprek of 
een grap, een dartpijltje gooien, rustig 
bijkomen van de dag, een krant lezen of 
regelmatig een maatschappelijk of religi-
eus kerkcafé plus thema bespreken. 

Daarnaast staan wekelijks op woensdag-
ochtend de koffie en thee klaar. Maan-
delijks is er op de dinsdagmiddag een 
inloop met een programma.

Voel je vrij. Kom alleen of neem 
iemand mee naar Open Ichthus! 

Van harte welkom aan de Parkdreef 258. 
Meer info: www.openichthus.nl

Samenwerking om de hoek is de kracht 
van de Uitdaging! •

Foto: Jacqueline Gravesteijn – Wiersma

Ook in de winter gaat het onderhoudswerk in de perenboomgaard door. 

Foto: Wim van Herpen
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YMCA activiteiten  
in Seghwaert
YMCA Zoetermeer heeft een vol programma 
voor 2017 in petto! Voor iedereen wat wils. 
Kijk snel in de agenda in deze krant!
Veel van deze activiteiten organiseert de 
YMCA aan de rand van het Seghwaert-park 
aan de Parkdreef 199 in Zoetermeer. 
De activiteiten zijn gratis toegankelijk. Via 
de website www.ymcazoetermeer.nl tref 
je enkele weken voor een activiteit meer 
informatie aan en kun je je aanmelden.

De activiteiten worden verzorgd door een 
enthousiaste groep vrijwilligers. Deze vrij-
willigers worden getraind in allerlei onder-
werpen om creativiteit, samenwerken, de 

zorg voor kinderen en specifieke aandachts-
punten op een goede manier aan te pakken.

Naast deze activiteiten organiseert YMCA 
Zoetermeer van 8 t/m 15 juli een zomer-
kamp (6-14jr) in de bossen van Paleispark 
Het Loo te Apeldoorn. De kosten voor dit 
zomerkamp zijn € 120,- per kind. Met de 
Zoetermeerpas kan korting worden verkregen 
op het inschrijfgeld.

YMCA Zoetermeer werkt graag samen met 
allerlei organisaties en enthousiaste mensen. 
Heb je een leuk idee of zou je als vrijwilliger 
willen aansluiten: Kom maar op! •

Bestuursleden gezocht  
voor Seghwaert op Dreef
Seghwaert op Dreef, de 20 jaar oude  
en grootste buurtvereniging van  
Zoetermeer, wil met een nieuw te  
formeren bestuur bouwen aan eigen-
tijdse buurtactiviteiten voor jongeren  
en ouderen in de wijk Seghwaert.  
Voor meer info kan contact worden op-
genomen met Jan Nieuwlaat, voorzit-
ter interim-team Seghwaert op Dreef, 
tel.nr 06 26 37 02 19, mail:  
Nieuwlaat.Jan@gmail.com. •
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GROEN SOCIAAL DUURZAAM HISTORIE

Groen, sociaal en gezond zijn een ijzersterke combinatie. In Seghwaert kan 
iedereen meedoen naar vermogen, op eigen kracht of, als het nodig is, met 
professionele begeleiding. ‘Positieve gezondheid’ is een mooi handvat om 
mensen te ondersteunen in hun eigen regie. Dat loopt uiteen van hovenieren 
in het groen van de wijk tot en met ‘Handje helpen?’, ons sociale kluspro-
gramma dat in maart van start gaat.

Het begrip ‘positieve gezondheid’ is van Machteld Huber, haar invulling van 
de verschillende trefwoorden is te lezen op
www.allesisgezondheid.nl/content/positieve-gezondheid. Zij definieert ‘posi-
tieve gezondheid’ als ‘het vermogen van mensen om met de fysieke, emotio-
nele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie 
te voeren’. Hierboven zie je hoe zij ‘positieve gezondheid’ in kaart brengt.

Tekenen/schilderen, bingo’s, zingen, bordspelen, biljarten, ballroomdansen… 
dat is nog maar één greep uit het ruime aanbod. Want ook klaverjassen of 
bridgen, kleding maken of verzamelspulletjes ruilen, het is allemaal mogelijk. 
Voor de jongeren zijn er de maandelijkse jongerenavond (tussen 10 en 16 
jaar) en gamedagen, voor de kinderen de kinderbingo, kids club (knutselen 
en spelletjes) en tekenen. En ouders met jonge kinderen die op vrijdagoch-
tend even wat tijd voor zichzelf willen, kunnen hun zoon of dochter naar de 
kinderoppas brengen. 

Een nieuwe taal leren spreken is ook mogelijk, Italiaans bijvoorbeeld…  
bij voldoende aanmeldingen worden deze lessen weer opgestart. 

Daarnaast kun je sporten. Aerobics, badminton, pilates, volleybal en yoga…
Pilates en yoga in de Patio zelf, de overige sporten op andere locaties, maar 
altijd in de wijk dus in de buurt. Voor alle informatie over onze activiteiten:
zie activiteitenkalender en www.seghwaertopdreef.nl

De Zegwaartseweg is één van de historische linten die Zoetermeer rijk is. 
De gemeente heeft de waarde daarvan erkend en in 2016 is een nieuwe 
visie door de gemeenteraad vastgesteld. Behoud van het landelijke karakter 
van de Zegwaartseweg, met zijn doorkijkjes, vanaf de dijk staat voorop; de 
perenboomgaard is nadrukkelijk één van de groene elementen in die visie. 
Daarnaast is uiteraard het behoud van de vele monumenten die langs de dijk 
gelegen zijn toonaangevend. Ontwikkelingen staan echter niet stil, maar de 
nieuwe visie zorgt er bij bouwactiviteiten wel voor dat het historische karakter 
behouden blijft. Oude panden herontwikkelen voor eigentijdse functies is de 
uitdaging, een mooi voorbeeld is de Herbergier. 

Ook dit jaar organiseren we weer een historisch-sociale wandeling langs het 
historisch lint met al zijn monumenten, telkens afgewisseld met uitstapjes 
naar de sociaal-historische ontwikkeling van de wijk (‘stad in de polder’) sinds 
de jaren 70.

De Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo) heeft een sterk plan om 
onze wijk te verduurzamen. DEZo heeft een Blok voor Blok aanpak ontwik-
keld voor het verduurzamen van particuliere woningen. De wijk Seghwaert 
mag daarin het spits afbijten, want DEZo benut graag het netwerk van ‘De 
Uitdaging’ om komende twee jaar te laten zien dat de Blok voor Blok aanpak 
werkt. Engergieconsulenten en energieambassadeurs gaan bewoners onder-
steunen om hun gedrag zo in te richten en hun woningen zo aan te passen 
dat zij minder energie gaan gebruiken. De Blok voor Blokaanpak is elders 
in het land succesvol gebleken door te werken met buurtteams. Bewoners 
enthousiasmeren elkaar en komen samen tot een optimale woningverduur-
zaming in hun buurt. Uiteindelijk is de gemeentelijke ambitie van ‘nul op de 
meter’ het lonkend perspectief.

DEZo gaat meedoen in de gezamenlijke programmering van buurtactiviteiten 
vanuit de ruimte van Seghwaert op Dreef: denk aan themabijeenkomsten, 
expositieruimte, etc..

‘De Uitdaging voor Seghwaert in 2016:  
verbonden in het groen’ is gebaseerd op 
de kernwoorden: groen, sociaal, duurzaam  
en historisch besef.

De verbindingen tussen de vier 
kernwoorden zijn divers en  
stimuleren we zeker. We zijn er  
van overtuigd dat er boeiende  
interacties zullen ontstaan tussen 
‘groen’ en ‘historisch’  
of tussen ‘sociaal’ en ‘duurzaam’  
enzovoorts. De vier kernwoorden 
maken in hun samenhang het  
verschil.

WIST JE
DAT ...

Foto: Wim van Herpen Nieuwe bestemming aan het historische lint Zegwaartseweg. Foto: Bert DekkersZonnepanelen in de Hof van Seghwaert. Foto: Wim van Herpen

WIST JE
DAT ...

Bij buurtvereniging  
Seghwaert op Dreef is  

werkelijk van alles  
te doen.
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 Zegwaartseweg

 Ecologische Hof

  Huidige Hof van Seghwaert  
en aanliggend parkje

 ‘de Werkplaats’

 Seghwaert op Dreef, Gaardedreef 189

 Winkelcentrum Petuniatuin

 Park Seghwaert

 YMCA, Parkdreef 199

 Open Ichthus, Parkdreef 258

. ‘t Seghe Waert
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Het groene  
lint in kaart  
gebracht.

PROJECTEN
VOORTGANG PROJECTEN

In de Uitdaging is, terugkijkend op de start vanaf 
april 2016, behoorlijke vooruitgang geboekt. Op 
deze pagina is de voortgang te vinden.

ORGANISATIE VAN ‘DE UITDAGING’

De eerste van de vier schakels, de combinatie van de 
Hof van Seghwaert met Seghwaert op Dreef is  
inmiddels opgestart. In de zomer van 2016 is de 
samenwerking gestart rond het project ‘Tuingezel’, zie 
verderop. De toegankelijkheid van de ruimte van Seg-
hwaert op Dreef is verbeterd. Wat louter een vlucht-
deur was, is nu een volwaardige zij-ingang geworden. 
Vrijwilligers van de Hof van Seghwaert hebben daar-
mee toegang tot de voorzieningen van SOD: onder-
dak en sanitair. Qua bestuur is afgelopen maanden 
een interimteam aan de slag gegaan om SOD beter 
te laten inspelen op de behoeften van de wijkbewo-
ners van nu. Komende maanden wordt samen met de 
Hof van Seghwaert een adequaat concept van ‘open 
buurthuis’ uitgewerkt. Op 21 maart 2017 wordt daar-
over besloten in de Algemene Ledenvergadering, 
waarin ook een nieuw bestuur zal aantreden. Er staat 
een oproep in deze wijkkrant (pagina 3)

‘DE WERKPLAATS’

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is bij 
de gemeente in behandeling genomen. Rekening 
houdend met gestelde termijnen krijgen we medio 
februari uitsluitsel. De rest van de maand februari 
is dan beschikbaar voor het voorbereidende werk 
(perenbomen verplaatsen, grond- en hijswerk 
HABO) en de maand maart voor het plaatsen en 
inrichten van de werkplaats. Bij het begin van de 
lente zoeken we een geschikte dag om de Werk-
plaats officieel te openen. De Werkplaats wordt de 
uitvalsbasis voor, onder meer, het programma ‘Handje 
helpen?’.

‘HANDJE HELPEN?’

Publicatie in het eerste nummer van onze wijkkrant 
heeft tot extra handjes geleid om het programma 
‘Handje helpen?’ concreet vorm te geven. 'Handje 
helpen?' is ons sociale klussenprogramma voor de 
wijk. Annet Woltjer gaat ons team versterken en zich 
vooral concentreren op intake en procesbewaking 
van aan te vatten klussen. Werving van klussers en 
de uitvoering van de klussen blijven het domein 
van de Klussendienst van de Vrijwilligerscentrale. 
De verwachting is dat we na de oplevering van ‘de 
Werkplaats’ ook snel met de eerste klus aan de slag 
kunnen.’

‘TUINGEZEL’, ZORG EN RECREATIEVE/
ARBEIDSMATIGE DAGBESTEDING IN 
DE HOF VAN SEGHWAERT

In de zomermaanden van 2016 zijn we gestart met 
de samenwerking met ‘Tuingezel’, dagbesteding 

voor mensen met dementie. Waar het weer het toe-
liet vond de dagbesteding in de Hof van Seghwaert 
plaats, voor onderdak (en sanitaire voorzieningen) 
konden we gebruik maken van Seghwaert op Dreef. 
‘Tuingezel’ konden we prima gastvrijheid bieden, 
mede dankzij de inzet van lerende vrijwilligers van 
Piëzo voor ondersteuning bij het aanbieden van kof-
fie, thee en lunch. ‘Tuingezel’ zorgde ook voor extra 
activiteit, in samenwerking met vrijwilligers van Terra 
Arts, met de productie van de Bastonstoel. Voor de 
winterperiode is ‘Tuingezel’ uitgeweken naar het 
Buitenbeest in de wijk Meerzicht. Reden daarvoor 
was dat we op onze locatie deze doelgroep van 
kwetsbare ouderen naar verwachting te veel overlast 
zouden bezorgen, gezien de werkzaamheden in de 
Hof zoals bouw van de werkplaats en renovatie van 
de verharding.

VORMGEVEN AAN HET GROENE LINT

De uitdaging van het groene lint is tweeërlei. Ener-
zijds zetten we ons in voor het fysiek verbinden van 
allerlei, nu op zichzelf staande groene elementen 
in de wijk, zoals perenboomgaard, Park Seghwaert 
en het groen om ‘t Seghe Waert. Het versterken van 
de biodiversiteit in de wijk staat hoog in het vaandel 
door te investeren in maatregelen die gunstig zijn 
voor toename van bijen, vlinders en vogels. Ander-
zijds hopen we op de motivatie van de omwonenden 
om samen de handen uit de mouwen te steken, zie 
ook het stuk op pagina 2. 

Het groene lint langslopend, is de stand van zaken 
de volgende:

•  Laatste stukje perenboomgaard. In de nieuwe  
visie op de Zegwaartseweg als historisch lint, 
heeft de gemeente vastgesteld vast te willen  
houden aan het landelijke aanzien van de  
Zegwaartseweg. Tot de doorkijkjes vanaf de dijk 
die open moeten blijven wordt zeker ook de 
perenboomgaard gerekend. Komende maanden 
hopen we duidelijkheid te krijgen over de moge-
lijkheden om het stukje perenboomgaard, direct 
grenzend aan de Zegwaartseweg, bij de Hof van 
Seghwaert te kunnen voegen. Het plan is dit stuk 
komend seizoen te gaan ontwikkelen als een 
‘Ecologische Hof’ als start van het groene lint.

•  Vergroening van winkelcentra Petuniatuin en 
Meeuwenveld. In de eerstkomende maanden 
wordt de vergroening van de winkelcentra ter 
hand genomen. Een plan daarvoor is ontwikkeld 
door Terra Arts en wordt uitgevoerd in nauwe 
samenwerking met winkeliers en bewoners.

•  Park Seghwaert. De renovatie van dit park is  
nagenoeg afgerond, de uitdaging is nu om te komen 

tot een goed onderhoudsplan van gemeente 
én bewoners gezamenlijk. Bewonersinitiatieven 
krijgen daarin ruim baan, onder behoud van de 
kwaliteiten van het park. Om de communicatie 
over groen en groenonderhoud in Seghwaert te 
versterken, komt er een periodiek overleg (om 
de twee maanden). Er lopen al voorstellen voor 
adoptiegroen. Afspraken over éénmalig per jaar 
groter onderhoud kunnen we wellicht maken met 
inschakeling van Middin en/of Ipse de Bruggen.

•  ‘t Seghe Waert. Bij de presentatie van de wijkkrant 
op 1 november was ook een oproep vanuit  
‘t Seghe Waert om mee te denken over de toe-
komst van het gehele complex. Ideeën zijn nog 
steeds welkom ook voor de invulling van de grote 
groene ruimte rondom het complex.

COMMUNICATIE

In de communicatie zijn een aantal activiteiten in  
de afgelopen maanden van de grond gekomen. 
Uiteraard is de wijkkrant daarvan het meest spreken-
de voorbeeld: huis aan huis verspreid in de gehele 
wijk, heeft de krant veel enthousiasme en reacties 
opgeleverd. Er is een redactiecommissie met vertegen-
woordiging van alle deelnemende organisaties, zie 
pagina 8. Voor 2017 zijn vier kwartaaluitgaven te 
verwachten. In het eerste kwartaal hopen we tevens 
een website voor de Uitdaging in de lucht te krijgen.
Vanaf de start van de wijkkrant, 1 november, zijn we 
in staat de gemeenschappelijke activiteitenkalender 
van Hof van Seghwaert, Seghwaert op Dreef en 
Open Ichthus te publiceren op monitoren bij Seghwaert 
op Dreef. In het voorjaar komen monitoren bij de 
Wijkpost en bij de Ichthuskerk in bedrijf. Daarmee 
hebben we een zeer laagdrempelige manier van 
communiceren! Vanaf de tweede aflevering van de 
wijkkrant, februari 2017, doet ook YMCA-Zoetermeer 
mee in de gemeenschappelijke activiteitenkalender.

PLANNING PROGRAMMA

Looptijd programma 
april 2016-april 2021

Mijlpalen in 2017
•  Tweede aflevering wijkkrant februari 

2017
•  Opening ‘de Werkplaats’ en opstart 

‘Handje helpen?’ 
•  Vergroening winkelcentra mmv Terra 

Arts april 2017
•  Derde aflevering wijkkrant mei 2017  

(mogelijk start digitaal)
• Ontwikkeling 'Open buurthuis' Hof van   
 Seghwaert/Seghwaert op Dreef'
•  Vierde aflevering wijkkrant augustus 

2017
• Vijfde aflevering wijkkrant

ACHTERGROND
GEBIEDSONTWIKKELING
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Informatie 
Hof van Seghwaert
Info en contact via de website.

E-mail
info@hofvanseghwaert.nl
Website
www.hofvanseghwaert.nl

Open Ichthus
Contactpersoon
Jacqueline Gravesteijn – Wiersma

Telefoon
06 10 538 940
E-mail
welkom@openichthus.nl
Website
www.openichthus.nl

Seghwaert op Dreef
Contactpersoon
Jan Nieuwlaat

Telefoon
06 26 370 219
E-mail
familienieuwlaat@gmail.com
Website
www.seghwaertopdreef.nl

YMCA Zoetermeer
Contactpersoon 
Justin van Genderen

Telefoon
06 53332627
Email
info@ymcazoetermeer.nl
Website
www.ymcazoetermeer.nl
Facebook: facebook.com/ymcazmeer

Wijkpost/wijkregisseur
Contactpersoon
Peter Collignon

Telefoon
079-3469005
E-mail
p.g.collignon@zoetermeer.nl
Website
www.zoetermeer.nl/noordhove-
seghwaert/

Redactie 
Reageren op de wijkkrant? 
Neem contact met ons op. 

Het volgende nummer van de wijkkrant 
verschijnt per 1 mei 2017. Suggesties en 
reacties kunt u richten aan de programma-
leiding van ‘De Uitdaging’: Bert Dekkers 
en Peter Collignon. Sluitingsdatum voor 
bijdragen: 15 april 2017.

Telefoon
06 53 523 827

E-mail
gijsbertdekkers@live.nl

Twitter
@stadstuiniers
@hofvanseghwaert

Colofon
Redactie
Jacqueline Gravesteijn-Wiersma voor 
Open Ichthus, Marianne Nieuwlaat voor 
Seghwaert op Dreef, Bert Dekkers voor 
Hof van Seghwaert. Interviewredacteur: 
Annemarie Fernhout.

Eindredactie 
Bert Dekkers, Tineke van Oers.

Fotografie 
Wim van Herpen

Ontwerp
KASBOEK art & design, Breda

Oplage
6.700 exemplaren

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

De tekengroep van José Koebrugge is elke woensdagoch-
tend actief in Seghwaert op Dreef. Hieronder de oogst van 
een ochtend in januari. ‘Opdracht was een winterlandschap 
met sneeuw, geschilderd met een chinese penseel, in een 
zo snel mogelijke techniek. De inkt wordt zelf gewreven 
door middel van wrijven met een inktstaafje. Razend 
moeilijk, maar wel uitdagend’, aldus José.


