
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 15         december 2016   groene en rustgevende  ontmoetingsplaats willen genieten.  

  

  

 

"Een prachtig jaar ligt achter ons waarin de Hof van Seghwaert zijn waarde in de wijk volop bewezen 
heeft. Vanuit het bestuur willen wij onze waardering uitspreken aan alle vrijwilligers, sponsors en 
supporters die het succes mede mogelijk maken. Wij wensen allen heel fijne feestdagen en een groen, 
sociaal en gezond 2017! Op 6 januari hebben we een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie in de Patio van 
gemeente, Seghwaert op Dreef en Hof van Seghwaert. Wij hopen jullie daar allemaal te zien en te 
proosten op het nieuwe jaar." 

 

Het is winter in De Hof. Voor sommigen misschien aanleiding om met een bezoek tot het voorjaar te wachten maar ook in 
deze tijd van het jaar is er tussen de perenbomen veel te doen en vooral op mooie dagen is er vooral in de stiltetuin heel wat 
te bewonderen en te genieten. 
Vrijwilligers zijn bezig de laatste hand te leggen aan de pizza-oven die met de kennis van een ervaren ovenbouwer  naast het 
terras deel uit gaat maken van de buitenkeuken. Laat het ons weten als je ideeën hebt voor activiteiten in de buitenkeuken 
zodat we elkaar hier deze zomer vaak kunnen ontmoeten. 
De voorbereidingen om de uitkijktoren en de werkplaats in het voorjaar van 2017 te plaatsen zijn in volle gang. 
De workshops Bloemschikken zijn een groot succes geworden en ook volgend jaar gaan we hier zeker mee door. 
Houd voor het actuele nieuws over al deze zaken ook Facebook in de gaten. 
Schoolkinderen hebben zojuist 900 bollen geplant die we via de stadsboerderijen mochten ontvangen. 
Zo vlak voor de feestdagen zet een hele ploeg zich in om extra veel van onze producten te verkopen. 

 
 
Maar de meeste aandacht vragen  
wij voor het o zo noodzakelijke 
snoeien.  
Zaterdag 7 januari wordt door een 
fruitboomexpert een snoei-instructie 
gegeven. 
Met de kennis die we daarbij 
opdoen kunnen we de 540 
perenbomen te lijf. En daar zijn heel 
wat handen voor nodig, dus geef je 
op. 
Omdat de eerste vorst al achter de 
rug is zullen vrijwilligers die eerder 
ervaring hebben opgedaan in 
december met het snoeien 
beginnen. 

 

 

  Proost bij het ontsteken van de kerstboomverlichting op zaterdagmiddag 26 november. 

 
ACTIVITEITENKALENDER VOOR DE KOMENDE MAANDEN. 
Iedere dinsdag van 09:00 tot 13:00:  Aanleg en onderhoud door vrijwilligers. Met Middin. Open voor bezoek. 
Iedere woensdag van 09:00 tot 17:00: Aanleg en onderhoud door vrijwilligers. Met  IpseDeBruggen(om de 14 
           dagen). Open voor bezoek. 
Iedere vrijdag van 13:00 tot 16:00:  Open voor bezoek. 
Iedere zaterdag van 10:00 tot 16:00  Aanleg en onderhoud door vrijwilligers. Open voor bezoek. 
Vrijdag 6 januari van 17:00 tot 21:00: Nieuwjaarsreceptie in De Patio. 
      Het nieuwe jaar wordt ingeluid samen met SOD /PaletWelzijn/ 
            IchthusKerk. 
Zaterdag 7 januari van 10:00 tot 15:30 Snoei-intructie. Geef je op via ons info@hofvanseghwaert.nl   

Vrijdag/Zaterdag 10 en 11 maart: NLdoet 
Zaterdag  22 april: Bloesemdag 
!!! Bij vorst, regen of stormachtig weer is De Hof gesloten. 
!!! Alleen de ouders/begeleiders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. 
 
De openingstijden zijn helaas wat ingekort en om deze weer te verruimen zouden we dolgraag vrouwen of mannen 
zien die een morgen of middag als gastvrouw/heer willen optreden. 

mailto:info@hofvanseghwaert.nl


 
Onze nieuwe website is nu zo’n zes weken in de lucht en graag horen wij van jullie wat je er mooi, minder mooi aan 
vindt of wat je er graag nog in zou zien. 

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.nl                  E-  mail: info@hofvanseghwaert.nl 
KVK 62125575                  Iban    NL82RABO0301528802 
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