
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 21        sep 2017   groene en rustgevende  ontmoetingsplaats willen genieten. 

 

Deze Nieuwsbrief staat vooral in het teken van de komende perenpluk. 
Eerst nog een paar uiterst belangrijke wapenfeiten van de laatste weken. 
25 augustus: Onder grote belangstelling werd de 10-jarige gebruikersovereenkomst met de 
  gemeente Zoetermeer getekend. Daarna onthulde wethouder Isabelle Vugs de naam van het 
  nieuwe onderkomen: Conference huis. De naam is bedacht door Carla Ros die hiermee de 
  winnares werd van de prijsvraag. Als prijs kreeg zij een mand met producten uit de Hof. 
26 augustus: Vrijwilligers en supporters genoten van een heerlijke barbecue op een mooie zomerse avond. 
31augustus: Informatieavond voor een groep nieuwe vrijwilligers. 
1 september: Pierre van den Dobbelsteen heeft aangegeven deel uit te willen maken van het bestuur. 
2 september: De Hof van Seghwaert bemande samen met buurttuin De Zoete Aarde een kraam 
  op de Boerenmarkt in de Dorpsstraat. 
3 september De Hof van Seghwaert stond met een kraam bij de Dag in het Park. 

En zoals gezegd nu vooral de: 

P E R E N P L U K  2017 
 
Van 8 t/m 10 september is iedereen van harte welkom om peren te plukken. 
7 september donderdag:  Alleen voor bedrijfsteam GGD Den Haag 
8 september vrijdag:  Ook met klassen van De Meester Verwersschool en De Hofvijver. 
    Hek open 09:00 Hek dicht 16:00 
9 september zaterdag:  Hek open 10:00 Hek dicht 16:00 
10 september zondag:  Hek open 12:00 Hek dicht 16:00  

Fijn als je een paar uurtjes meehelpt. 

         Om vast in de stemming te komen een foto van de perenpluk 2016  



Voor De Hof van Seghwaert is het sap dat van de peren wordt gemaakt de belangrijkste bron van inkomsten. 
Ga daarom voorzichtig met de peren en het gereedschap om. 
Je mag gerust wat peren voor jezelf mee naar huis nemen, maar deze zijn nu nog vrij hard en niet langer dan een 
week houdbaar. Om peren te plukken die gelijk kunnen worden gegeten kan je beter wachten tot burendag op 
23 september.  

Er wordt gezorgd voor koffie, thee en limonade (met dank aan AH-Seghwaert) en onze vrijwilligers zorgen voor 

soep. 

 Neem zo mogelijk een emmer mee 

 Als het heeft geregend kan je het beste laarzen of waterdichte schoenen dragen. 

 Een helm dragen wordt aanbevolen. Er zijn er een stuk twintig beschikbaar ! 

 Lange broeken en bedekte armen  wordt eveneens aangeraden. 

 Pluk met twee handen. 

 Eén hand houdt de tak vast en de ander trekt de peer van de tak. 

 Voor peren die hoog hangen zijn er 10 stokken met vangnetjes aanwezig. 

 Voor de peren in de hoogste takken zijn er ladders beschikbaar. Klim er alleen in wanneer er 

iemand anders bij blijft staan. 

(Vrijdag, wanneer er schoolkinderen zijn, worden geen ladders gebruikt.) 

 Aangetaste peren laat je op de grond vallen, maar een paar vlekjes op de schil geeft niks 

 Alleen de Conferenceperen worden nu geplukt. 

 De bomen met Doyenné du Comice zijn met roodwit lint afgezet.  

 Volg de aanwijzingen van de begeleiders voordat je de emmers met peren leeg maakt in de kisten. 

 

  Vast enorm bedankt voor je hulp. 
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 

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

Donderdag t/m zondag  
7  t/m 10 september 

 Perenpluk, bijzonderheden ook op de website. 

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

Zaterdag 23 september  Noteer vast in je agenda : Burendag 
Er komt hierover ook een speciale nieuwsbrief. 
Bijzonderheden ook op Facebook en website. 
Tevens is er het wijngaardeniersdiner (voor genodigden). 

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 zie  website 

Zaterdag 30 september 12:30 Als 27 september 

Zaterdag 18 november  Natuurwerkdag, bijzonderheden zie  website. 

 
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. 
Lijkt dit je wat, neem dan contact op met ons op via onderstaand e-mail adres.. 

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     Han van der Meer: penningmeester 
Suzanne Verboon: activiteitencoördinator  Wim van Herpen: PR, webmaster, fotograaf 
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