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P e r e n p l u k  2016 
Kom ook helpen plukken!  We maken er gezellige dagen van! 
De peren worden geplukt voor sap-productie en de voedselbank. Voor De Hof van Seghwaert is het 
sap dat van de peren wordt gemaakt een belangrijke bron van inkomsten. Als je komt helpen help je 
dus ook om de Hof van Seghwaert in stand te houden.  (Het is nu niet de bedoeling om alleen voor 
eigen consumptie te plukken, dat kan op burendag. Maar als vrijwilliger mag je natuurlijk gerust wat 
peertjes mee naar huis nemen.) 

Je kan op de volgende tijdstippen komen plukken: 
9 september vrijdag:   Hek open 08:30       Hek dicht 20:00 
10 september zaterdag:  Hek open 09:00      Hek dicht 18:00 
11 september zondag:  Hek open 10:00   Hek dicht 16:00 

We hebben 10 kisten om te vullen. Als alle kisten vol zijn gaan de hekken dicht stoppen we met 
plukken. De peren die over zijn worden geplukt met burendag op 24 september. Dan zijn de peren rijp 
om op te eten en kan de hele buurt komen plukken! 

Voor  thee, limonade wordt gezorgd (met dank aan AH-Seghwaert) en als lunch is er voor de 
liefhebbers soep van onze moestuinproducten verzorgd door onze vrijwilligers. 

Om alles veilig te laten lopen hieronder een korte pluk-instructie: 

 Vooraf: neem een emmer mee om de peren in te vervoeren en denk er aan dat als het heeft 
geregend je het beste laarzen of waterdichte schoenen kan dragen. Ook zijn lange broeken 
en bedekte armen mouwen aan te raden. 

 Pluk met twee handen: Eén hand houdt de tak vast en de ander trekt de peer van de tak. 

 Peren met vlekjes op de schil zijn prima te gebruiken omdat er perensap van wordt gemaakt. 

 Aangetaste peren en peren met een gaatje laat je op de grond vallen. 

 Alleen de Conferenceperen worden nu geplukt. De bomen met Doyenné du Comicee zijn met 
rood/witte lint afgezet. 

 Er zijn 10 stokken met pluknetjes voorradig. Breng deze na gebruik terug naar de container! 

 Voor de peren in de hoogste takken zijn er ladders beschikbaar. Gebruik deze alleen als  
iemand anders de lader vast houdt. (Kinderen mogen niet op ladders!!!!.) 

 Volg de aanwijzingen van de begeleiders als je de emmers met peren leeg maakt in de kisten. 

 Een helm te dragen wordt aanbevolen. Er zijn er een stuk twintig beschikbaar ! 

 Ga voorzichtig met de peren en het gereedschap om. 

 

Vast enorm bedankt voor je hulp.  
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24 september Burendag in Seghwaert! 
 
Het is weer zover! Voor het derde jaar organiseert de Hof van Seghwaert samen met 
Seghweart op Dreef Burendag in en om de boomgaard aan de Gaarde Dreef. 
 
In en om de boomgaard is er die dag weer van alles te doen. Voor kinderen én voor 
volwassen. En natuurlijk kunnen er, tegen een kleine vergoeding, weer peren geplukt 
worden.  Het thema van dit jaar is: 
 

Seghwaert ’s Got Talent! 
 
Alles in en om wijkcentrum de Patio en De Hof van Seghwaert wordt georganiseerd en 
uitgevoerd door vrijwilligers. Zij zetten hun talenten met liefde en plezier in voor de wijk. En 
dat is zichtbaar in de resultaten! 
 
 
Ook op burendag worden de workshops en 
activiteiten georganiseerd door wijkbewoners 
met talent:  
 
 
10-14 uur: peren plukken! 
11-12 uur: filosofie workshop  
11-14 uur: peren schilderen in de Patio 
14-15 uur: uitleg over de bijen van de Hof 
11 uur en 13 uur: rupsjes knutselen 
10 uur en 12 uur: speurtocht door de Hof 
10-12 uur: vers perensap maken 
13 uur: natuurwandeling in de Hof 
14-16 uur: 50+ bingo in de Patio 
(concept programma) 
 
Heb jij ook een hobby? Zou jij een kleine workshop willen geven op burendag? 
Bijvoorbeeld een uurtje schminken, een nagelstudio of een poppenkastvoorstelling? Hoe 
lang de workshop duurt en voor hoeveel mensen je de workshop geeft bepaal jij zelf.  
 
Heb je een idee? Deel het met ons via hofvanseghwaert@gmail.com en wij gaan kijken hoe 
we het samen kunnen organiseren!  
Help mee om van Burendag een super gezellige dag te maken!  
 
Voor actuele informatie: facebook.com/hofvanseghwaert 
 
 
 
 
P.S: De Hof is wekelijks open op Di-Wo en Za van 10-15 uur en op zondag van 12-15 uur.  

mailto:hofvanseghwaert@gmail.com
http://www.facebook.com/hofvanseghwaert

