
H O  F    VAN    S  E  G  H  W  A E  R  T– 

             altijd ’n beleving 

NIEUWSBRIEF    voor alle bewoners die 

nummer 2         van een mooie, groene en rustgevende  ontmoetingsplaats willen genieten. 
april 2015 
 

Kom op 25 april de Hof bekijken !   O p en  T u i n. 
Tussen 12.30-15.00 wordt u verwelkomd met koffie, thee en limonade en staan vrijwilligers klaar om 
informatie over al onze plannen te geven. Waarschijnlijk staan de honderden perenbomen dan in volle bloei. 
 
21 maart was de dag van NL-Doet. Het werd vooral de dag van DeHofVanSeghwaert-Doet. Niet minder dan vijftig 
vrijwilligers stelden hun spierkracht, handigheid en hun tijd ter beschikking aan de Hof  
 
 
 
 
 
 
 
 
De hakselaar van hovenier LexVanWijk heeft uren lang gedraaid om al het gesnoeide hout te vermalen tot  
snippers die voor de aanleg van looppaden zullen worden gebruikt. De bijenstal en het kippenhok werden 
in elkaar gezet en op hun plaats gezet. Er werd gewerkt aan het nieuwe hek en de omheining. 
Piëzo serveerde de harde werkers een lunch die door Albert Heijn-Seghwaert werd aangeboden 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Een werkgroepje heeft de eerste ideeën over de toekomstige stiltetuin uitgewisseld en gaat verder praten over de 
concrete uitwerking. 
De komst van een dwarspad, een wijkmoestuin annex wijngaard en de stiltetuin begint zichtbaar te worden. 
De eerste perenbomen zijn door de gelukkige nieuwe eigenaren opgehaald. Belangstellenden kunnen zich nog steeds 
melden. 
Binnenkort starten nieuwe groepjes voor de natuurbelevingstuin en de nieuwe ingang met ontmoetingsplein voor de 
wijk. Wie doet er mee? 
En verder kunt u meehelpen aan het onderhoud dat onder meer bestaat uit het verwijderen van wildgroei, het maken 
van boomspiegels, de aanleg van een bloementuin. 
Ook kunt u meehelpen met  een financiële bijdrage en/of door uw kennis en ervaring ter beschikking te stellen. 

Het activiteitenprogramma voor de komende maanden ziet er als volg uit. 
- Iedere dinsdag, donderdag en zaterdag van 10:00 tot 16:00 onderhoud en aanleg van voorzieningen. 
- Vanaf april kunt u meelopen met de imker van de Hof van Seghwaert. U krijgt uitleg en mag, als u dat wilt,  
 ook zelf met de bijen aan de slag. Duur ongeveer 1,5 uur. Kosten €20.- inclusief een potje honing. 
 De opbrengst is voor het onderhoud van de bijenstal 
Help mee en meld u aan via onze e-mail. U krijgt dan tijdig bericht wanneer de werkzaamheden vanwege bijvoorbeeld 
de weersomstandigheden niet doorgaan.  
 
Stichting De Groene Motor wordt hartelijk bedankt voor het uitlenen van de noodzakelijke materialen. 
Wij konden op bescheiden schaal starten met de aanschaf van ons eigen assortiment 
 
Op Faceboek en Twitter vindt u bij Hof Van Seghwaert nog veel meer wetenswaardigheden. 
Leest u dit digitaal dan hoeft u alleen maar met de ctrltoets op het e-mailadres of de pictogrammen te klikken. 

Groen moet je doen 

E-mail: hofvanseghwaert@gmail.com         volg ons :     
KVK 62125575                  Iban    NL82RABO00301528802 

Bert Dekkers oprichter en voorzitter;  Harold Verhey secretaris;  Hans van der Meer penningmeester;  

 Suzanne Verboon activiteitencoördinator ;  Wim van Herpen PR en fotografie          
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