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

             altijd ’n beleving 

NIEUWSBRIEF     voor alle bewoners die van een  

 
 Nummer  4                    mooie, groene en rustgevende  ontmoetingsplaats willen genieten. 
september 2015 

 
 

Er is heel veel gebeurd sinds de laatste Nieuwbrief. 
Wethouder Robin Paalvast opende de wijngaard en alle 
vijftig wijnstokken hebben  door middel van crowdfunding 
een sponsor gevonden. 
Het kippenhok kwam gereed en is bewonderenswaardig 
mooi geworden. En wat nog belangrijker is : Er kwamen 
kippen in, prachtige jonge hennen van het ras brahma.  
Een tweede bijenkast werd bijgeplaatst.  
Grote vorderingen werden gemaakt met de aanleg van 
stiltetuin en moestuin.  
 
 
 
 
 
 
 
 

     AD HaagscheCourant 8 juni 2015
 

 
Het activiteitenprogramma voor de komende weken ziet er als volg uit : 
- Iedere dinsdag, woensdag en zaterdag van 10:00 tot 16:00 onderhoud en aanleg van voorzieningen. 
-11 september : Officiële opening van De Hof van Seghwaert door wethouder Isabelle Vugs. 12:00. 
-11-30 september: Perenpluk: NB! De peren zijn bestemd voor de verkoop en een deel gaat naar de voedselbank. 
 Via de datumprikker volgen hierover nadere mededelingen. 
-11-30 september : De nieuwe ingang wordt afgemaakt. (Zie ook hiervoor de datumprikker) 
-19 september: Wijngaardeniersdiner voor de intekenaars via crowdfunding.( Al meer dan vijftig) 

-26 september:    B  u  r  e  n  d  a  g. van 10:00 tot 15:00. 

 Deze wordt gehouden samen met buurtvereniging SeghwaertOpDreef en wordt mede mogelijk dank zij  
 WijkpostNoordhove/Seghwaert, AlbertHeijn/Petuniatuin, Piëzo. 
 Op het programma staan: Perenplukken voor € 1,- per kilo ; Het maken van de nieuwe ingang; 
 Het schilderen van peren; Workshops Pilatus; Optreden vrouwen zangkoor Enjoy(13:00); 
 Bingo voor 50plussers en een springkussen voor 8minners.;  Kinderen kunnen zich laten schminken. 
 Zie voor het volledige programma de site van SOD, flyers en de speciale posters die onder andere bij AH komen 
 te hangen.   
 Op de volgende vraag wordt door filosoof Peter van Hooft naar een antwoord gezocht : 
 “Wat maakt een buurt tot een gemeenschap ?” 
 Kom, zeg het voort en neem de buren mee!  Er is koffie thee en limonade, gratis. En te koop is er …… perensap. 
 
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.  

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 

E-  mail: hofvanseghwaert@gmail.com         volg op   +  
KVK 62125575                  Iban    NL82RABO0301528802 

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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