
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 mooie , 

Nummer 14         16ktober 2016   groene en rustgevende  ontmoetingsplaats willen genieten. 

  
Het is druk geweest in de Hof. Heel druk zelfs, vooral in het weekend van 8,9 en 10 september 
toen zo’n twintig enthousiaste schoolklassen en ongeveer zeventig niet minder  enthousiaste 
vrijwilligers hielpen bij de pluk van de 380 perenbomen Conference. Resultaat: 5.000 kilo peren konden 
’s maandags naar het vruchtensapbedrijf Schulp in Breukelen worden afgevoerd en een week later kregen wij 3.496 
flessen perensap terugbezorgd. Het was een goed en sappig perenjaar. In de Hof, bij AlbertHeijn/Seghwaert en  de 
Natuurwinkel aan de Pilatusdam staan de flessen te koop. 
Ook Burendag op 24 september bracht een heleboel wijkbewoners op de been. Niet alleen om de overgebleven 
peren van de DoyennéDuComice in hun emmers te laden of om de soep van onze moestuinproducten goed te 
doen smaken maar vooral om buurtgenoten te ontmoeten. 
Een paar weken later werd bij het terras het fundament van de griloven gelegd en een paar dagen geleden werden 
twee konijntjes aan de dierenstapel toegevoegd. De langoren zijn deze zomer gedumpt en via de stadsboerderij 

hebben ze nu een vast 
plekje in de Hof gekregen. 
Met heel veel dank aan 
internetbureau Fluxility 
(Gaardedreef 187), 
die voor ons als 
vriendendienst een 
website bouwde kunnen 
we thans meedelen:

 

Onze w e b s i t e 
HofVanSeghwaert.nl is  
17 oktober 
online gegaan. 
Ga er eens kijken en laat 
ons weten wat je van de 
site vind. 
Tegelijkertijd is ook ons e-
mailadres aangepast in: 
info@hofvanseghwaert.nl  

          Alweer een kist vol.  

.
ACTIVITEITENKALENDER 
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 Tuingezel en IpseDeBruggen(om de 14 dagen).Open voor bezoek. 
Iedere vrijdag van 09:00 tot 17:00: Aanleg en onderhoud door vrijwilligers 
     Met Tuingezel. Deze activiteit is 4 november voor het laatst. 
Iedere zaterdag van 10:00 tot 16:00 Aanleg en onderhoud door vrijwilligers. Open voor bezoek. 
Iedere zondag van    12:00 tot 15:00 Open voor bezoek en spel voor iedereen. (Zondag 30 oktober is dit voor het  
      laatst. In het voorjaar natuurlijk weer open.) 
Nota bene:     Bij regen of stormachtig weer is De Hof gesloten. 
      Alleen de ouders/begeleiders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. 
Dinsdag 1 november   Kickoff Wijkkrant. Zie website www.hofvanseghwaert.nl 
Zaterdag 5 november    Natuurwerkdag.zie website www.hofvanseghwaert.nl 
        of vraag info info@hofvanseghwaert.nl 
Zaterdag 26 november   Er wordt in De Hof een kerstboom geplant bij de start van de kersttijd 
Derde week december   Begin van de wintersnoei. Duurt tot half maart. 
Zaterdag 24 december:   Kerst in De Hof, samen met PaletWelzijn en IchthusKerk. 
Za/Zo .. januari    Het nieuwe jaar wordt ingeluid samen met  
         SOD/PaletWelzijn/Ichthuskerk. 
 
Om de Hof open te houden voor bezoek zitten wij te springen om mensen die een morgen of middag als gastheer willen 
optreden. 
 
Aanmelden of afmelden van deze Nieuwsbrief kan via info@hofvanseghwaert.nl   

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  
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Groen moet je doen volg ons op        
www:  https://hofvanseghwaert.pleio.nl/             E-  mail: info@hofvanseghwaert.nl 
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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