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altijd ’n beleving

voor alle bewoners die van een mooie ,

april 2017 groene en rustgevende ontmoetingsplaats willen genieten.

Met het bloeien van de bloesem is de lente echt begonnen! Kom ook van de bloesem genieten en
breng een bezoekje aan de Bloesemdag op zaterdag 22 april. Tussen 10 en 15 uur zijn er rondleidingen en kinderactiviteiten.
Om 14.00 uur zal het bestuur zich voorstellen en een toelichting geven op alle plannen voor de komende periode zoals de
bouw van een gebouwtje in de Hof, de kindernatuurtuin, een vlinderidylle en de activiteiten in de Hof (Zie programma inde
activiteiten kalender).
Naast de bloesem is er nog een andere reden om zaterdag te komen kijken in de Hof: De Klimtoren staat er! Vrijdag 14 april
kwam een grote kraan De Hof oprijden met alle onderdelen van de kllimtoren die spoedig daarna fier op z’n plaats stond. Op
Facebook is hierover een
fotoreportage te bewonderen.
Woensdag 19 april werd de
toren vrolijk ingewijd door de
leerlingen van de Meester
Verwersschool die met een
sponsorloop vorig jaar veel
geld op hebben gehaald om
de bouw mogelijk te maken.
LETOP: in afwachting van
keuring is de uitkijktoren nog
niet te beklimmen!!
De volgende bouw activiteit is
de bouw van gebouwtje “’De
werkplaats”. De levering van
het enorme bouwpakket vindt
begin mei plaats. We zoeken
nog klussers om mee te
helpen deze werkplaat in
elkaar te zetten.
De perenbomen in volle bloei, 23 april 2016.

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
Iedere vrijdag van 13:00 tot 16:00
Iedere zaterdag van 10:00 tot 16:00
Iedere zondag 12:00 tot 16:00
Zaterdag 22 april Bloesemdag:10.00 uur rondleiding;10.30 uur spel voor de kinderen;
11.00 uur uitleg over de bijen door de imker;12.00 uur sap en ciderproeverij en verkoop;
13.00 uur rondleiding;13.30 uur insecten zoektocht voor kinderen;
14.00 uur Het bestuur stelt zich voor. Informatie over de ontwikkelingen rond De Hof van Seghwaert.
Zondag 7 mei 12:00 tot 16:00: Kinderspeelmiddag met om 12:30 voorlezen.
Donderdag 11 mei 18:45 tot 22:00: Wildplukwandeling van Broekwegzijde 195 naar naar De Hof.
Meer info: www.facebook.com/bosbaasedwin
Zondag 28 mei: Dag van het Park
Zondag 4 juni: Start van nieuw seizoen “Yoga in De Hof” Info: petra.visualresult@gmail.com
Zaterdag 10 juni van 13:00 tot 15:00: Fietsenschilderen info: info@josekoebrugge.nl
Zaterdag 24 juni: Midzomerfeest. Gezamenlijke barbecue HOF/SOD*
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. Ook zoeken wij vrijwilligers voor de kinderworkshops. Contact opnemen via de website.
Zoals eerder gemeld heeft Bert Dekkers om gezondheidsreden het voorzitterschap van de Stichting Hof van Seghwaert naast
zich neer moeten leggen. Gelukkig kan Bert wel actief blijven als de trekker van de wijngaard.
Het huidige bestuur is wel op zoek naar uitbreiding, bij voorkeur door een man of vrouw die ook tijdens kantooruren
beschikbaar is. Op de Bloesemdag kunt u langskomen voor informatie over deze vacatures.
Natuurlijk kunt u ook per e-mail contact opnemen

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.
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Groen moet je doen volg ons op
www: https://hofvanseghwaert.nl

E- mail: info@hofvanseghwaert.nl

KVK: 62125575

Iban: NL82RABO0301528802

