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NIEUWSBRIEF
Nummer 12

altijd ’n beleving

voor alle bewoners die van een mooie ,

1september 2016 groene en rustgevende ontmoetingsplaats willen genieten.

Sinds een paar weken kent De Hof verruimde openingstijden, zie de aktiviteitenkalender.
Dit vooral om ruim baan te geven aan de samenwerking met “De Tuingezel” en “Kinderopvang
Kern”. Zaterdag 20 augustus kwamen sponsoren van de Natuurbelevingstuin bij elkaar en hoorden daar dat er
voldoende geld binnen is om de uitkijktoren te bestellen. Na afloop filosofeerde Peter van Hooft met alle
aanwezigen over de tegeltjeswijsheid die bij de toren kan passen. “Uitzicht verruimt je blik” kreeg de meeste bijval.
Peter vervolgt z’n Hofsessies, zie daarvoor 4 september van de kalender.
Waarschijnlijk volgt er
binnen 14 dagen een
nieuwe Nieuwsbrief
met bijzonderheden
over de Burendag die
samen met SOD
wordt georganiseerd.
Nu vooral veel
aandacht voor
een belangrijke bron
van inkomsten voor
De Hof, te weten de
perenpluk en
de verweking tot
flessen perensap.
Dus maak een paar
uurtjes vrij en kom
helpen.

Op de foto zijn een hoop genieters van de barbucue op 27 augustus te zien.

Aktiviteitenkalender voor september:
Iedere dinsdag van 09:00 tot 17:00:
Aanleg en onderhoud door vrijwilligers. Met Middin. Open voor bezoek
Iedere woensdag van 09:00 tot 17:00: Aanleg en onderhoud door vrijwilligers. Met leden van Tuingezel en
IpseDeBruggen (om de 14 dagen). Open voor bezoek.
Iedere donderdag van 19:00 tot 21:00 De bewonersgroep Moestuin is aan het werk. Open voor bezoek.
Iedere zaterdag van 10:00 tot 16:00
Aanleg en onderhoud door vrijwilligers. Open voor bezoek.
Iedere zondag van 11:00 tot 12:00
Body & Mind Yoga op het gazon van de stiltetuin onder de vakkundige leiding
van docente Petra Brummelkamp. (tot voorjaar 2017 stopt yoga per 1-10)
12:00 tot 13:00
Voorlezen, verzorgt door De Voorlees Expres, voor alle kinderen.
12:00 tot 15:00
Open voor bezoek en spel voor iedereen.
Nota bene:Bij regen of stormachtig weer is de De Hof gesloten.
Alleen de ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. !!!!!
en ………….:
Zaterdag 3 september
De Hof ontvangt samen met Tuingezel vertegenwoordigers van het
steunpunt Mantelzorg.
Er wordt vandaag ook een schapenwei met een tijdelijke afrastering ingericht,
Zondag 4 september 13:00
Workshop Filosofie “Zorgen voor elkaar”
Zie ook facebook: Perenboomgaard Hof van Seghwaert.
Vrijdag 9 september
Perenpluk. Hek open 08:30, hek dicht 20:00
Zaterdag 10 september
Perenpluk. Hek open 09:00, hek dicht 18:00
Zondag 11 september
Perenpluk. Hek open 10:00, hek dicht 16:00
!!! Neem zo mogelijk een emmer mee en denk er aan dat als het heeft
geregend je het beste laarzen of waterdichte schoenen kan dragen.
Er worden geen complete lunches geserveerd, wel is er koffie, thee,
limonade en soep van onze moestuinproducten .
Iedereen is verzekerd tegen schade en letsel via een
polis van de gemeente Zoetermeer bij CentraalBeheer.
Zaterdag 24 september:
Burendag, samen met Seghwaert op Dreef.
Wijngaardsdiner ( voor de sponsoren van de wijngaard).
Donderdag 22 september tot en met zaterdag 1 oktober:
Samenwerking met Piëzo in het kader van De week van de Eenzaamheid.
Onder andere wordt de buitenkeuken in gebruik genomen.

Aanmelden of afmelden van deze Nieuwsbrief kan via hofvanseghwaert@gmail.com
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