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De droom die Hof van Seghwaert heet wordt steeds meer een werkelijkheid.
De Hof van Seghwaert is een oude boomgaard aan de Gaardedreef/Appelgaarde met zevenhonderd perenbomen
waarvan de gemeente Zoetermeer de eigenaar is en waarin sinds 2011 geen onderhoud meer is gepleegd.
In 2014 is na een bewonersinitiatief uit de wijk een stichting opgericht die met de gemeente in gesprek is gegaan om
deze gaarde te behouden en om te vormen naar een wijktuin. Dit wil de stichting doen samen met andere
maatschappelijke organisaties, zodat de tuin naast een ontmoetingsplek voor de buurt ook kansen biedt voor
participatieprojecten.
De stichting heeft nu een volledig bestuur en is onder KVK 62125575 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Ook is bij de belastingdienst de anbistatus aangevraagd. Anbi: een algemeen nut beogende instelling.
Zo’n instelling hoeft geen belasting te betalen over schenkingen en giften terwijl tegelijkertijd de donateur een fiscaal
voordeel kan boeken.
Veel buurtbewoners hebben zich al de peren laten smaken die zij op de burendag
in september hebben geplukt.
Op de natuurwerkdag in november hebben zo’n veertig vrijwilligers een begin
gemaakt met het onderhoud .
In december leerden een tiental teamleden van gastdocent Marcel Schildwacht
(BureauSchildwacht) de eerste beginselen van zomer- en wintersnoei.
De cursus werd georganiseerd door GroenDichterbij.
Dat er nog heel veel werk moet worden verzet, laat zich raden.
U kunt meehelpen aan het onderhoud dat onder meer bestaat uit:
Het zo noodzakelijke snoeien, het maken van boomspiegels,
het bouwen van een bijenstal, kippenren, materiaalberging en de aanleg van een
looppad, afrastering, bloementuin, stiltetuin en wijngaard.
Ook kunt u meehelpen met een financiële bijdrage en/of door uw kennis en ervaring ter beschikking te stellen.
Het activiteitenprogramma voor de komende maanden ziet er als volg uit.
- Iedere dinsdag, donderdag en zaterdag onderhoud, snoeien en aanleg voorzieningen.
Op 17 januari zijn we met een aantal enthousiastelingen hiermee gestart maar uitbreiding van
het team is zeer gewenst. De stichting Middin heeft een ploeg die op de dinsdagen meehelpt.
- 21 maart NL-Doet.
Voor deze dag werken we weer nauw samen met Piëzo die ook de inwendige mens zal verzorgen.
We gaan een bijenstal en een opbergschuur plaatsen . Ook willen we een snipperpad aanleggen
en gaten in de omheining repareren.
Vanaf april kunt u meelopen met de imker van de Hof van Seghwaert. U krijgt uitleg en mag, als u dat wilt,
ook zelf met de bijen aan de slag. Duur ongeveer 1,5 uur. Kosten 20 euro inclusief een potje honing.
De opbrengst is voor het onderhoud van de bijenstal
Help mee en meld u aan via onze e-mail. U krijgt dan tijdig bericht wanneer de werkzaamheden vanwege bijvoorbeeld
de weersomstandigheden niet doorgaan.
Stichting De Groene Motor levert ons voorlopig alle noodzakelijke gereedschappen.
Voor de verzorging van de kippen zoeken wij ook nog een aantal vrijwilligers.
Op Faceboek en Twitter vindt u bij Hof Van Seghwaert nog veel meer wetenswaardigheden.
Leest u dit digitaal dan hoeft u alleen maar met de ctrltoets op het e-mailadres of de pictogrammen te klikken.
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