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

             altijd ’n beleving 

NIEUWSBRIEF    voor alle bewoners die 

nummer 3         van een mooie, groene en rustgevende  ontmoetingsplaats willen genieten. 
juni 2015 
 

Er staan nu ruim 100 perenbomen minder 
in De Hof dan zes weken geleden. 
Als u dit leest is de open vlakte die 
daardoor is ontstaan door hoveniers-
bedrijf Lex van Wijk geëgaliseerd en 
bouwrijp gemaakt voor de aanleg van de 
stiltetuin,  wijngaard en wijmoestuin. 

Zaterdag 6 juni om 11:00 
zal wethouder Robin 
Paalvast de 
eerste van 100 
wijnstokken planten voor 
“Seghwaert’s Glorie”. 
 

De wijngaard wordt mede mogelijk gemaakt door tientallen wijngaardeniers in spé die via crowdfunding één of meer 
stokken hebben gesponsord. Voor €25 per stok per jaar lease je een wijnstok; als tegenprestatie word je uitgenodigd 
voor alle activiteiten door het jaar heen in en rond de wijngaard 
Iedereen is op 6 juni, Dag Van De Stadslandbouw, van harte uitgenodigd en wordt 
vanaf 10:00 verwelkomd met koffie of thee.  
Om 11:00 start van het planten van de eerste 50 wijnstokken. 
Van 12.30- 13.30 is er uitleg van de imker over het bijenvolk van de Hof van Seghwaert. 
Om 14:00 zal de importeur van het merk EGO een demonstratie geven van geluidsarme apparatuur, uitgerust met 
oplaadbare lithiumaccu’s, om de enorme wildgroei tussen de perenbomen te bestrijden. 
 

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            ! ! ! ! ! !     
U kunt meehelpen aan het onderhoud dat onder meer bestaat uit het verwijderen van wildgroei, het maken van 
boomspiegels, de aanleg van de stiltetuin en kippenren en het inrichten van twee nieuwe compostbakken. 
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. 
- U kunt 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. 
Er wordt in juni een cursus maaien georganiseerd. 
 
Wanneer u planten heeft die uw tuin ontgroeid zijn hebben wij in de Hof een plekje om die liefdevol te adopteren. 
 
Help mee en meld u aan via onze e-mail. U krijgt dan tijdig bericht wanneer de werkzaamheden vanwege bijvoorbeeld 
de weersomstandigheden niet doorgaan.  
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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