
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 19         juli 2017   groene en rustgevende  ontmoetingsplaats willen genieten. 

 
 

Goed, er was af en toe deskundig advies maar de meeste mannen van de bouwploeg hanteren thuis alleen 
kruiskopschroevedraaier en waterpas wanneer dat echt noodzakelijk is. Hele enthousiaste mannen, die met veel 
inzet binnen een week of acht een prachtig nieuw onderkomen in De Hof aan het neerzetten zijn. Namen noemen 
we zelden in deze Nieuwsbrief want zomaar wordt de ene vrijwilliger genoemd terwijl een even hardwerkende 
collega onvermeld blijft. Voor Fred, Frans, Henny, Jan, Paul, Paul, Pierre en Ronald maken we graag een 
uitzondering want zij zijn hard op weg plaatsen in de eregalerij van Hofleveranciers te veroveren. 
De eerste foto van de serie hieronder is van 15 mei en de laatse van twee maanden en twee dagen later. 
Op 17 juli ontbreken de ramen nog en ook binnenin moet nog veel werk worden verzet. 
Wat ook nog ontbreekt is een naam voor deze prachtige werkplaats, cq. winkel, cq schuilplaats, cq vergaderplek.  

 

 

 



 

 

Om een passende naam voor dit mooie bouwwerk te vinden is er een wedstrijd uitgeschreven waaraan iedereen 
kan meedoen. Stuur voor 20 augustus een mail naar 27chris27@gmail.com (Chris de Grunt) of 
info@hofvanseghwaert.nl. Ook kan je via https://www.facebook.com/HofvanSeghwaert/ je eigen idee opgeven. 
Een jury van vijf man sterk zal na 20 augustus de definitieve keuze maken en de winnende naam zal bij de 
officiële opening van het gebouw op vrijdag 25 augustus wereldkundig worden gemaakt. 
De winnaar/winnares staat eeuwige roem te wachten en een pakketje producten uit de Perenhof. 
Omdat een passende naam van het nieuwe onderkomen voorop staat doen de inzendingen van de juryleden ook 
mee. Die moeten dan eventueel wel hun prijs aan een andere vrijwilliger weggeven. 

En verder was er in De Hof  zaterdagavond 1 juli een zomeravondborrel die ondanks het wat kille weer goed werd 
bezocht en heel gezellig was. 
De eerste zondag van iedere maand wordt de kinderspeelmiddag voor steeds meer kinderen een feestelijke 
gebeurtenis en de ouders die ze meenemen hebben het ook naar hun zin. In augustus is er vanwege de vakantie 
geen voorlezen maar alle kinderen kunner wel komen spelen zoals op alle tijden wanneer de Hof open is. 
Op de yogalessen van zondagmorgen komen zoveel deelnemers af dat er vanaf nu twee 
sessies worden gehouden. 
Vrijdag 14 juli was er ook de vuurdoop van de pizzaoven. Pierre kon heel veel smulpapen  
tevreden stellen. 

De kippenfamilie heeft weer uitbreiding gekregen. 
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We heten de nieuwe vrijwilligers Debbie, Jan, Charlene, Gijs en Marjolein van harte welkom bij de club nadat zij 
spontaan zijn binnen komen lopen. 
In de Hof zijn er al verwijzingen naar de vlinderidylle die voor een deel ook in het openbare parkje naast de Hof 
zal worden aangelegd. 
 
ACTIVITEITENKALENDER VOOR DE KOMENDE MAANDEN 
Open voor bezoek (Bij slecht weer is De Hof gesloten) : 
Iedere dinsdag en woensdag van 10:00 tot 16:00 (dinsdagmorgen met Middin) 
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  en van 11:00 tot 12:00 “Yoga in De Hof” Info: petra.visualresult@gmail.com 
Donderdag 10 augustus : Speelmiddag in het kader van SpeelmeerZoetemeer 
 (Zie voor meer info Facebook”Perenboomgaard Hof vanSeghwaert) 
Vrijdag 25 augustus 15:30 officiële opening van de werkplaats door wethouder Vugs 
Zaterdag 26 augustus Barbecue .Alle vrijwilligers krijgen hiervoor nog een uitnodiging. 
Zondag 3 september 12:00 tot 16:00: Kinderspeelmiddag met om 12:30 voorlezen. 
Dinsdag 5 september: Taalmaatjes door Het gilde Samenmespraak  
Donderdag,vrijdag-zaterdag-zondag 7,8, en 10 september: Perenpluk 
Zaterdag 23 september Burendag. 
 
Wil je meewerken aan één of meer van deze activiteiten neem dan contact op via ons e-mailadres.. 

Voor de dinsdagmiddag heeft Willem Dirksen zich aangemeld om als gastheer op te treden, heel fijn Willem. 
Wij zijn bijzonder blij met de uitbreiding van de openingsuren maar gaan door met zoeken naar nieuwe 
gastvrouwen/-heren om de Hof zoveel mogelijk open te laten zijn. Kandidaten kunnen al met enkele uren in de 
week van grote betekenis zijn. 
Ook zoeken wij vrijwilligers voor de kinderworkshops. Verder zoekt het bestuur nog iemand voor de 
ondersteuning. 
Lijkt dit je wat, neem dan contact op met ons op via onderstaand e-mail adres (dat eveneens op de website staat). 

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    HofVanSeghwaert  Perenboomgaard HofVanSeghwaert 
www:  https://hofvanseghwaert.nl                  E-  mail: info@hofvanseghwaert.nl 
KVK: 62125575                                                            Iban: NL82RABO0301528802 
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