
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 22        sep 2017   groene en rustgevende  ontmoetingsplaats willen genieten. 
 
 

Burendag in Seghwaert!  
Op zaterdag 23 september is er weer de landelijke burendag en in onze wijk wordt dat een leuk feest voor jong en 
oud. Burendag staat dit jaar bij de Hof van Seghwaert in het teken van vlinders. Samen met de buurtvereniging 
Seghwaert op Dreef organiseert de Hof van Seghwaert een feest met allerlei leuke activiteiten.  
 
De Hof van Seghwaert wordt straks een officiële bijen- en vlinderidylle. Om 10.00 uur geeft wethouder Paalvast 
het startsein voor de aanleg van een bloemenveld voor de idylle. Dit gebeurt op de plaats van het grasveld tussen 
de appelbomen, naast de perenboomgaard. Samen met vrijwilligers wordt daarna begonnen met het zaaien. 
Iedereen die daar zin in heeft, kan een handje helpen met zaaien. 
 
Het programma van de Burendag ziet er als volgt uit: 
 
10.00-10.30 Opening Burendag 2017 en start aanleg bijen- en vlinderidylle door wethouder Robin Paalvast 
10.30-12.30 De Vlinderman met tropische vlinders 
10.30- 16.00 De hele dag kinderactiviteiten zoals zaklopen, eierrace, schminken en springkussen 
10.30-11.30 De imker vertelt. Verhalen over bijen in de boomgaard (Conference huis) 
10.30-15.00 Vlinderkastjes en vogelhuisjes timmeren (5 euro) 
11.00-14.00 Pluk de laatste peren! ( 1 euro/kg) 
11.00-15.00 Vlinder schilderen in de Patio  
11.30-15.00 Aanhaken, workshop vlinders en peertjes haken 
12.00-12.30 Rondleiding door de boomgaard 
12.00-15.00 Knutselen voor kinderen op het grasveld 
12.00-13.00 Bloemschikken Conference huis (aanmelden verplicht, kosten 8,50 euro)  
12.30-14.00 Pizzaproeverij in de boomgaard  
13.00-14.00 Gratis proefles yoga in de stiltetuin  
14.00-14.30 Rondleiding door de boomgaard 
 
Het feest duurt tot 16.00 uur en de locatie is in en om wijkcentrum de Patio, Gaardedreef 189 en in de Hof. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Burendag vorig jaar:  nog geen pizza-oven maar wel het begin van de buurtkeuken   
  



 
 
 
Perenoogst 2017 
Velen zullen ook benieuwd zijn naar de resultaten van de perenpluk 2017, die nogal regenachtig verliep. Toch 
konden op maandag 11 september 8 volle kisten met peren opgehaald worden. Eind van de maand komen de 
peren, gebotteld in een paar duizend flessen, van het sapbedrijf terug. De oogst is een ruim de helft lager dan 
vorig jaar. Oorzaken hiervoor zijn: De nachtvorst in april, schade veroorzaakt door vogels en het resultaat van het 
snoeien van afgelopen winter. Wel is het zo dat veel bomen juist door dat snoeien grotere peren gaven dan vorige 
jaren. Volgend jaar kunnen we waarschijnlijk rekenen op een betere oogst, omdat we de perenbomen ook hebben 
bemest.     
 
 

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 13:00 -  16:00   

Vrijdag 13:00 – 16:00  

Zaterdag 10:00 – 16:00  

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

 
 

 

Evenementen en 
speciale activiteiten 

Tijd   

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

Zaterdag 23 
september 

 Burendag. 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. 
 

Donderdag 28 
september  

12:30 Pizzalunch Opgeven via e-mail   €5,00 pp. 

Zaterdag 30 
september 

12:30 Pizzalunch Opgeven via e-mail   €5,00 pp. 

Zaterdag 4 november  Natuurwerkdag, meer info volgt via Facebook en onze 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     Hans van der Meer: penningmeester 
Suzanne Verboon: activiteitencoördinator  Wim van Herpen: PR, webmaster, fotograaf 

https://hofvanseghwaert.nl/
mailto:info@hofvanseghwaert.nl

