
H O  F    VAN    S  E  G  H  W  A E  R  T 

Gaardedreef 189 achter buurtruimte De Patio        altijd ’n beleving 

NIEUWSBRIEF         voor alle bewoners die van een  

Nummer 10         mei 2016                    mooie, groene en rustgevende  ontmoetingsplaats willen genieten. 

  
23 april was als Bloesemdag  2016 heel goed gekozen ondanks de weersvoorspellingen die 
aankondigden dat het koud, nat en winderig zou worden. Dat viel reuze mee, de perenbomen 
waren wit getooid en werden regelmatig begoten met zonnestralen en veel bezoekers konden daarvan genieten.  
Enthousiastelingen die zich toch al weinig aantrekken van weersomstandigheden zijn vaak tussen de twee en 
twaalf jaar oud. De Natuurbelevingstuin is nog niet klaar maar er werd al naar hartenlust gebruik van gemaakt.  
Voor de uitkijktoren hadden o.a. leerlingen van de Meester Verwersschool prachtige ontwerpen gemaakt. 

Het geld dat nodig is voor de 
echte toren hebben we nog niet 
helemaal binnen. Via  de 
campagne van 
https://www.buurtdromen.nl/ 
zoeken we nog sponsoren. Helpt 
u mee?  Vraag zo veel mogelijk 
mensen om een bijdrage, samen 
maken we de Hof nog mooier. 
Als tegenprestatie nodigen wij alle 
donateurs uit voor een gezellige 
koffietafel inclusief een heerlijk 
stukje perentaart en een 
exclusieve rondleiding. Iedereen 
die  25 euro of meer doneert 
adopteert daarmee een 
perenboom in de 
natuurbelevingstuin waarvan je in 
september  2 kilo peren kan 
komen plukken. 

Emma en Joey (rechtsonder)behoorden bij de prijswinnaars voor het mooiste ontwerp uitkijktoren. 

 
Het activiteitenprogramma voor de komende tijd ziet er als volgt uit : 
 Iedere dinsdag, woensdag en zaterdag van 10:00 tot 16:00 onderhoud en aanleg van voorzieningen. 
- 17 mei, dinsdag : Van 19:00 tot 20:00 een lezing van de stadsecoloog Hendrik Baas met als onderwerp:  
 biodiversiteit. Bij goed weer in De Hof en in het geval van regen in de Patio. 
 Zorg dat u er bij bent want het belooft  bijzonder leerzaam te worden,  
- 5 juni, zondag: Van 14:00 tot 16:30 Workshop “Buitenspelen?  Natuurlijk!“  Annemiek Bongers van de stichting  
 Springzaad praat hierover met ouders en wat De Hof kan beteken terwijl de kinderen aan het spelen zijn.   
 
De tijden die worden genoemd in het activiteitenprogramma zijn ook de tijden waarop iedereen een wandelingetje 
door de hof kan maken en bijvoorbeeld in de stiltetuin een halfuurtje van de rust kan genieten. 
Deze openingsuren willen we graag uitbreiden zeker met het oog op de komende zomermaanden. 
Vrijwilligerswerk zonder lichamelijke inspanning. Het kan in de HofVanSeghwaert. Wij zoeken mensen die per  
toerbeurt een drietal uren als beheerder willen optreden, op zondagmiddag of een doordeweekse dag. 
Info: ons e-mailadres. 
Er heeft  zich al een aantal vrijwilligers opgegeven maar dat zijn er nog te weinig om er voor alle kandidaten een  
acceptabel rooster van te maken. 
 
Deze Nieuwsbrief wordt niet meer op papier verspreid. Wanneer u iemand kent die wel alles wil weten van De Hof 
maar geen computer heef, geef hem of haar dan een afdruk van deze brief. 

 
V r i j w i l l i g e r s w e r k       i n        d e      b u i t e n l  u c h t  

Groen moet je doen volg ons op        
www:  https://hofvanseghwaert.pleio.nl/              E-  mail: hofvanseghwaert@gmail.com 
KVK 62125575                  Iban    NL82RABO0301528802 
Bert Dekkers            Harold Verhey  Hans van der Meer  Suzanne Verboon    Wim van Herpen 

 

 Oprichter en voorzitter 
 Secretaris   Penningmeester  Activiteitencoördinator    PR en fotografie. 
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