
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 16         maart 2017   groene en rustgevende  ontmoetingsplaats willen genieten. 

  

  
Het vakkundig snoeien van een jarenlang verwaarloosde perenboom vergt in tijd gemeten minstens 
20 minuten. In een boomgaard met 540 bomen zijn er dan 10.800 minuten = 180 volledige arbeidsuren vereist. 
Maar de klus wordt geklaard! Dat wil zeggen wanneer je dit leest moeten er nog ongeveer 80 bomen onder handen worden 
genomen maar tot 21 maart hebben we daarvoor de tijd. Niet alleen applaus voor onze vrijwilligers maar zeker ook voor Dirk 
van Ommeren die gewapend met veel enthousiasme en kennis ons  de kneepjes van het vak in theorie en praktijk bijbracht. 

 
Op 21 februari woonden zo’n 30 belangstellenden de 
informatie-avond bij waar alle activiteiten voor het 
komende seizoen werden doorgenomen. De meest in 
het oog springende gebeurtenis zal de plaatsing van 
de werkplaats zijn. Een aantal perenbomen worden 
naar andere tuinen verplaatst en eind maart wordt de 
grond bouwrijp gemaakt zodat begin april met de 
opbouw kan worden beginnen. De officiële opening is 
gepland op 12 mei. 

In de hof zijn veel nestkastjes opgehangen en twee 
daarvan mogen we gerust kasten noemen want ze 
zijn bestemd voor uilen. 

Zodra het beter weer wordt zal de pizza-oven 
afgewerkt. Houd ook voor actueel nieuws over bijv. 
de uitkijktoren Facebook in de gaten. 

 

                                                                               7 januari en 28 januari: Het betere snoeiwerk in de praktijk   

ACTIVITEITENKALENDER VOOR DE KOMENDE MAANDEN. 
Open voor bezoek en aanleg en onderhoud door vrijwilligers:  
Iedere dinsdag van 10:00 tot 13:00:  Met Middin 
Iedere woensdag van 10:00 tot 17:00:  Met IpseDeBruggen 
Iedere donderdag van 18:00 tot 21:00:  Vanaf april 
Iedere vrijdag van 10:00 tot 16:00 
Iedere zaterdag van 10:00 toto 16:00 
Vrijdag/Zaterdag 10 en 11 maart: NLdoet 
Donderdag 23 maart 20:00 schoolgebouw Hofvijver: Samenwerkingsavond, Zie ook website. 
Zondag 9 april 12:00 Workshop Bloemschikken, zie ook website. 
Zaterdag  22 april: Bloesemdag 

NB! Bij heel slecht weer is De Hof gesloten. Alleen ouders/begeleiders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. 

De openingstijden willen we graag uitbreiden. Nieuwe gastvrouwen en gastheren kunnen al met drie uur in de week van grote 
betekenis zijn. Contact opnemen via de website. 

Nog niet opgegeven voor NL.Doet? Er zijn klussen voor handige en onhandige vrijwilligers. 
Ga naar de website om je op te geven voor vrijdag en/of zaterdag.  

Vanaf 1 maart zijn op onze website in het menu “Info” onder het kopje “Bestuur” de besluitenlijsten te vinden die bij de 
maandelijkse bestuursvergaderingen zijn vastgesteld. 
 
 
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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