
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 20         aug 2017   groene en rustgevende  ontmoetingsplaats willen genieten. 

 

Misschien was je onlangs nog van plan naar de perenboomgaard te gaan, maar was de regen weer eens 
spelbreker. Heus, er komen nog veel mooie dagen aan en er zijn minstens 50 redenen om in de komende weken 
de Hof te bezoeken. 

Reden 1: Gewoon rondwandelen en even zitten in de stiltetuin die er nu werkelijk prachtig bijstaat, of gezellig 
aanschuiven onder de luifel van het terras. 

Reden 2: Het mag dan de laatste tijd minder zonnig zijn geweest, de gewassen in de moestuin vonden het heel 
groeizaam weer en dat resulteert in een winkel vol met snijbonen, spekbonen, rode bietjes, tomaten, ui, pattison 
en courgettes. Ook is er, zolang de voorraad strekt, perenjam, bessenjam, perensap, perencider en zoetzuur. 
Allemaal onbespoten pure natuur. Help de Hof door wat van deze rijke oogst te kopen. 

Reden 3: Vrijdag 25 augustus om 15:30 uur zal wethouder Isabelle Vugs ons nieuwe onderkomen officieel 
openen en de naam ervan bekend maken. Ook ontvangt de Hof van de wethouder de tienjarige 
gebruiksovereenkomst met de gemeente Zoetermeer.  
Daarbij aanwezig zijn veel vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven die de Hof hebben gesponserd of 
als parner hebben samengewerkt. Alle vrijwilligers en supporters zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom. Er 
wordt een drankje geschonken en een pizza-lekkernij geserveerd. Geef via info@hofvanseghwaert.nl op of je erbij 
wilt zijn want het is wel handig om te weten hoeveel gasten er ongeveer komen. 

Reden 4: Zaterdag 26 augustus is de jaarlijkse zomerbarbecue in de Hof voor vrijwilligers, onze sponsors en 
supporters. Ook dit jaar wordt het genieten van het vlees van topslager Reas en bereidt onze topchef Pierre van 
den Dobbelsteen lekkere gerechten met topproducten uit eigen tuin. 
We vragen een bijdrage van €10 per volwassene en €5 per kind tot 12 jaar. Voor dat bedrag krijg je een 
uitgebreid menu, inclusief drankjes. 
Je kunt je opgeven via ons e-mailadres. Vermeld in je mail a.u.b. of je vegetarisch bent of geen varkensvlees eet 
en met hoeveel volwassenen/kinderen je komt. Je kunt dit doen tot uiterlijk 22 augustus a.s., maar liefst zo snel 
mogelijk. 
In het kader van de duurzaamheid en beperking plasticafval wordt iedereen verzocht om eigen bestek, glas en 
bord mee te nemen. 
Houd je zelf ook van kokkerellen? Misschien wil je dan helpen met de voorbereiding en een salade of gerechtje 
maken met de groenten uit de Hof. Stuur ons een mailtje! 

Reden 5: Op donderdagavond 31 augustus organiseren we een welkomsavond voor nieuwe vrijwilligers. Iedereen 
die recentelijk vrijwilliger is geworden of overweegt vrijwilliger te worden is van harte welkom. Je krijgt informatie 
over de hof en de vacatures die er zijn. Ook is er ruimte om nieuwe ideeën met elkaar te delen. Wie weet 
ontstaan er weer nieuwe activiteiten in de Hof! 

Reden 6: Zondag 3 september 13:00 uur. Iedere zondagmiddag vanaf 12:00 uur is de Hof open voor bezoek, 
maar de eerste zondag van de maand is in de wijde omgeving een begrip aan het worden. De kinderspeelmiddag, 
met medewerking van de Zoetermeerse VoorleesExpress en workshops voor kinderen van 3 tot 10 jaar. Thema 
voor 3 september: Egels. Meer bijzonderheden staan op de website. 

Reden 7: Vrijdag, zaterdag en zondag 8 t/m 10 september: Perenpluk. Er worden dan alleen peren geplukt waar 
we sap van laten persen. De peren die er met burendag nog hangen worden dan verkocht.  
Nog niet alle details zijn vastgesteld maar iedere vrijwilliger kan op deze dagen tussen 10:00 en 16:00 uur 
meehelpen met plukken. Op de donderdag ervoor komt een groep medewekers van GGD Haaglanden de eerste 
kisten vullen en op vrijdag gaan kinderen van de basisscholen Meester Verwers en De Hofvijver aan de slag. 
Er komt nog een speciale Perenpluk Nieuwsbrief en op de website is bij Evenementen steeds de actuele stand 
van zaken te lezen. 

Reden 8: Zaterdag 23 september: Burendag in samenwerking met buurtvereniging SeghwaertOpDreef. 
Hou deze datum vrij!  De Burendag staat in het teken van vlinders en bijen. Op deze zaterdag starten we met de 
aanleg van de vlinderidylle. Het wordt een groots buurtfeest met leuke activiteiten voor jong en oud. Meer nieuws 
volgt. 

mailto:info@hofvanseghwaert.nl


Reden 9 t/m 50: De Hof van Seghwaert “Altijd ’n beleving” Kijk naar de activiteitenkalender en houd Facebook en 
website in de gaten. Er is altijd wat te ontdekken voor de vogellaar, de vlinderliefhebber, de entomoloog, de 
botanicus en de werker in het groen. 

En dan nog enige hoogtepunten van de laatste weken : 

In het Kader van Speelmeer organiseerde De Hof van Seghwaert op 
12 juli en 10 augustus leuke activiteiten voor jongens en meisjes 
tussen de 4 en 12 jaar. De kinderen konden pannenkoeken eten, 
spelen in de Kindernatuurtuin en vogelhuisjes maken en versieren. 

Op vrijdag 18 augustus is de eerste maaltijd in het teken van 
“Buurtkoken” door maar liefst dertig buurtgenoten bezocht. Enkele 
buurtbewoners moesten we teleurstellen, want dertig is voorlopig ook 
het maximum voor dit prachtige initiatief van Pierre. 
Vrijdag 29 september 19:00 uur is de volgende maaltijd.  
En ook hier geldt: In het kader van de duurzaamheid en beperking 
plasticafval wordt iedereen verzocht om eigen bestek, glas en bord 
mee te nemen. Kosten €5,- p.p. 
Kijk ook op de website “Buurtkoken”  bij “Evenementen”. 
Daar gaan ook recepten van Pierre op verschijnen, evenals op de 
pagina “Moestuin” .  

 

Fred de Grunt geeft advies bij het maken van de vogelehuisjes . 

Grote interesse voor het werk van Pierre (foto:Marianne Nieuwlaat)        

 

Openingsuren  
voor bezoek en 
onderhoud 

Tijd 
 Bij slecht weer is de Hof gesloten. 

Bijzonderheden  

Maandag Gesloten  

Dinsdag 10:00 – 16:00 ’s morgens met Middin 

Woensdag 10:00 – 16:00  

Donderdag 18:00 – 21:00  Tot nader te bepalen datum 

Vrijdag 13:00 – 16:00  

Zaterdag 10:00 – 16:00  

Zondag 12:00 – 16:00 Tot nader te bepalen datum 

 

 



 

Evenementen en speciale activiteiten. 

Datum  Tijd   

Zondag  09:30 – 10:30 en 
11:00 – 12:00 

Yoga       info: petra.visualresult@gmail.com 

Vrijdag 25 augustus 15:30 Officiële opening werkplaats door wethouder Vugs 

Zaterdag 26 augustus 19:00 Zomerbarbecue 

Donderdag 31 augustus 19.00 Welkomsavond vrijwilligers 

Zondag 3 september 13:00 – 16:00 Kinderspeelmiddag met om 13:30 uur voorlezen 

Dinsdag 5 september  Taalmaatjes door Het gilde Samenspraak.  
(alleen voor genodigden) 

Donderdag t/m zondag  
7  t/m 10 september 

 Perenpluk, bijzonderheden op website. 

Vrijdag 22 september  Medewerkers van verzekeringsmaatschappij Univé komen 
werken in De Hof.  

Zaterdag 23 september  Burendag en wijngaardsdiner, bijzonderheden op website. 

Woensdag 27 september 12:30 Pizzalunch  Opgeven via e-mail  €5,00 pp. 
(In het kader van “Kom erbij Festival”, bestrijding 
eenzaamheid) 

Vrijdag 29 september  18:00 Buurtkoken, bijzonderheden op website 

Zaterdag 30 september 12:30 Als 27 september 

Zaterdag 18 november  Natuurwerkdag, bijzonderheden op website. 

 

Als nieuwe vrijwilliger heeft Frans Rijs zich aangemeld en hem heten we ook weer van harte welkom. 
Wil je meewerken aan één of meer van de activiteiten? Neem dan contact op via ons e-mailadres. 

We blijven 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 wil het bestuur graag 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 
Bestuur van de Stichting : 
Harold Verhey   Voorzitter en secretaris Han van der Meer   Penningmeester 
Suzanne Verboon   Activiteitencoördinator Wim van Herpen     PR-verzorger, webmaster, fotograaf 
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