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Zondag 5 juni kwam een flink aantal kinderen met hun ouders naar de workshop
“ Buitenspelen ? Natuurlijk” onder leiding van Annemiek Bongers, Stichting Springzaad
en met steun van De Groene Motor.
Terwijl de kinderen heerlijk speelden
werden samen met de ouders nieuwe
ideeën vastgelegd over natuurlijk spelen
en de mogelijkheden daarvoor in de Hof.
Onze sponsor AH-Petuniatuin verzorgde
de verkoelende limonade die zeer
welkom was in het warme zonnetje.
Ook de kinderen kwamen met ideeën.
Zij willen graag ergens in klimmen. Onze
oude bomen zijn hiervoor niet veilig
maar gelukkig loopt de
crowdfundingsactie voor een uitkijktoren
geweldig! Ons minimale streefbedrag
van 1000 euro is binnen!
De kinderen willen graag ook een
klimnet en glijbaan, dus sparen we nog
even door!
Op 10 juni organiseerde de Meester
Verwerschool een sponsorloop voor de
natuurbelevingstuin. We zijn natuurlijk
ontzettend benieuwd naar de opbrengst!
Op woensdag 22 juni wordt dit feestelijk bekend gemaakt op school. Als je ook de natuurbelevingstuin wilt
sponsoren kan dat nog tot 21 juni via www.buurtdromen.nl.
In de Hoenderhof is het een drukte van belang. De kuikens worden al echte grote kippen en ook zijn er zestien
grondkwartels bijgekomen. Binnenkort krijgen de kwartels een eigen groter onderkomen. Het hoenderteam zou heel
graag een verzorger er bij willen hebben die eens in de vijf weken een week lang de verzorging van de kippen en
kwartels op zich neemt. Lijkt je dat leuk? Neem contact op via hofvanseghwaert@gmail.com.
Kwartels horen bij de familie der fazanten en die maken weer deel uit van de orde der hoendervogels.
O ja ! Kwartels zijn niet doof.
Het activiteitenprogramma voor de komende tijd ziet er als volgt uit :
Iedere dinsdag, woensdag en zaterdag aanleg en onderhoud van 10:00 tot 16:00. Vrij entree voor jong en oud.
Iedere zondag van 11:00 - 12:00 Body & Mind Yoga onder leiding van vakkundig docente Petra.
Kosten hiervoor zijn 5 euro per keer (opbrengst is voor de Hof).
Nieuw! Nieuw!: De Hof is nu Iedere zondag van 12:00 tot 15:00 open om er lekker in te verpozen en te spelen.
Elke donderdag wordt er gewerkt in de moestuin van 19.00 tot 21.00. De Hof is ook dan open voor bezoek.
Zondag 12 en 26 juni om 13.00 wordt er samen met vrijwilligers van de Voorlees Express voorgelezen
in de Hof. Alle kinderen uit Zoetermeer zijn van harte welkom!
!!! Yoga en voorlezen gaan niet door als het regent.
Deze Nieuwsbrief wordt niet meer op papier verspreid. Wanneer u iemand kent die wel alles wil weten van De Hof
maar geen e-mail heef, geef hem of haar dan een afdruk van deze brief.
Aanmelden of afmelden kan via: hofvanseghwaert@gmail.com
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