
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 18         juni 2017   groene en rustgevende  ontmoetingsplaats willen genieten. 

  

Het heeft gegonsd, het gonst nog steeds en het blijft voorlopig gonzen in De Hof.  

De gemeente Zoetermeer heeft de overeenkomst om de Hof te mogen gebruiken verlengd  tot het jaar 2027. 
En door dezelfde gemeente is de Hof aangewezen als De Bijen- en Vlinderidylle van Zoetermeer. Ook een deel van het 
naastgelegen openbare park maakt daar deel van uit. 
Het gegons komt niet alleen van de bijen.Bijna dagelijks wordt er gewerkt door mannen en vrouwen die over de nodige  
energie en technische bagage beschikken om een uit zo’n 200 delen bestaand bouwpakket tot een prachtig onderkomen te 
transformeren. We zijn nog op zoek naar een passende naam voor deze “werkwinkel”. De vorderingen zijn aan de hand van 
foto’s het beste te volgen op de website. 
Via Facebook is een plant funding aktie gestart om de bloembakken in de kindernatuurtuin op te fleuren. 
De kinderspeelmiddagen van de eerste zondagmiddag van de maand zijn een steeds groter succes dankzij de nieuwe 
klimtoren, de waterspeelplaats en het blotevoetenpad. 
De egelopvang van Zoetermeer heeft  twee egels in de Hof uitgezet, er zijn er dus nu totaal drie.Vooral de moestuinniers zijn 
hier blij mee want egels zijn dol op slakken.  
Niet iedereen zal in deze nieuwsbrief steeds nieuwe feiten aantreffen maar de brief is vooal bedoeld voor belangstellenden 
die niet regelmatig Facebook of de Website raadplegen en ook geen gelegeheid hebben om De Hof frequent te bezoeken. 
Wil je over het bovenstaande gebeurtenissen nadere details weten dan zal je toch echt één van die bronnen moeten 
aanboren. Nog beter is natuurlijk om gewoon langs te komen. 

 
De zomeravondborrel van 
1 juli is een mooie 
gelegenheid voor 
vrijwilligers en supporters 
om elkaar te ontmoeten, 
gedachten uit te wisselen 
of gewoon gezellig samen 
een glaasje te drinken. 
De avond wordt weer 
georganiseerd volgens het 
princie “Samen delen”. 
Alle deelnemers worden 
dus verzocht zelf drank en 
hapjes  mee te  nemen. 

 

 

   

    

 

    

 

              De zomeravondboorel van vorig  jaar. 
 
ACTIVITEITENKALENDER VOOR DE KOMENDE MAANDEN 
Open voor bezoek:  
Iedere dinsdag van 10:00 tot 13:00   (Met Middin) 
Iedere woensdag van 10:00 tot 15:00 
Iedere donderdag van 18:00 tot 21:00 
Iedere vrijdag van 13:00 tot 15:00 
Iedere zaterdag van 10:00 tot 15:00 
Iedere zondag 12:00 tot 15:00 
en verder: 
Iedere zondag van 09:30 tot 10:30 “Yoga in De Hof” Info: petra.visualresult@gmail.com 
Zaterdag/zondag 17 en 18 juni: Opentuinen weekend. 
Zondag 18 juni: Bloemschikken. Opgave verplicht via jokebakker.d@gmail.com 
Dinsdag 20 jun 19:30: Informatie- en inspraakavond van de gemeente Zoetermeer over de Bijen- en Vlinderidylle. 
  Gaardedreef 189 in de patio van SOD. 
Zaterdag 1 juli  19:00 Zomeravondborrel voor vrijwilligers en supporters van De Hof. 
Zondag 2 juli 12:00 tot 16:00: Kinderspeelmiddag met om 12:30 voorlezen. 
Zaterdag 8 juli: Imkerdag. 
 

NB! Bij heel slecht weer is De Hof gesloten. 
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Gastvrouwen/-heren om de openingsuren te verruimen kunnen al met enkele uren in de week van grote betekenis zijn. 
Ook zoeken wij vrijwilligers voor de kinderworkshops en wil het bestuur graag ondersteuning verwelkomen. 
Contact opnemen kan via het e-mailadres dat ook op de website is te vinden. 

 
 

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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