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NIEUWSBRIEF     voor alle bewoners die van een  

 
 Nummer  5                    mooie, groene en rustgevende  ontmoetingsplaats willen genieten. 
november 2015 
 
De HofVanSeghwaert is geopend !  “Geopend, die is toch al een jaar open?” 
 “Ja, maar nu officieel en wel door wethouder Isabelle Vugs”  
 

Dit gebeurde op een mooie dag in september. 
De wethouder schonk bij deze gelegenheid aan.  
De Hof een notenboom en De Hof presenteerde 
haar op zijn beurt een grote doos met …. peren. 
Die peren werden door onze vrijwilligers geplukt, 
niet een paar dozen maar bij elkaar zo’n 2.500 
kilo met als resultaat een zeecontainer vol met 
ruim tweeduizend flessen perensap. Te koop bij  
AlbertHeijn Petuniatuin en binnenkort ook bij 
groentewinkel De Zonnetuin, dranken- en 
wijnhandel Topslijter, beiden Dorpsstraat, de 
Natuurwinkel Pilatusdam en boerderij ’t Geertje. 
Eind augustus werd er op een zaterdagavond 
genoten van een barbecue in De Hof en 19 
september was het alweer erg gezellig bij het 

Voorzitter Bert Dekkers ontvangt van de wethouder een prachtige notenboom.(11 september2015)  wijngaardeniersdiner. 
 
Ook was er 26 september een zeer geslaagde burendag die het resultaat was van de succesvolle samenwerking met 
buurtvereniging SeghwaertOpDreef 
De beestenboel van De Hof werd uitgebreid met een viertal Sabelpootkrielkippen. Schattige hennen die afkomstig zijn 
van de kinderboerderij en al eieren leggen. Het kippenteam fabriceerde in no-time een mooie ren met dito hok voor 
deze nieuwkomers. Ook werden er een stel lopende bolletjes met harde stekels verwelkomd die ook als je ze egels  
noemt meestal snel wegkruipen. Zij maken zich nu op voor hun winterslaap wat ook alle mensen moeten doen door 
niet te dicht bij hun egelhotels te komen. 
 
Het activiteitenprogramma voor de komende weken ziet er als volgt uit : 
- Iedere dinsdag, woensdag en zaterdag van 10:00 tot 16:00 onderhoud en aanleg van voorzieningen. 
- 7 november : Natuurwerkdag. Wat we die dag gaan doen wordt nog bekend gemaakt maar zeker is dat er een 
 heleboel werk aan de winkel is. Dus kom ook helpen!.  
-19 november organiseren we een informatieavond in De Hofvijver aan de Forelsloot om met ons mee te denken over 
 de realisatie van de Nauurbelevingstuin. Op een later tijdstip gaan we met de kinderen uit de wijk in gesprek over 
 hun ideeën. Kom ook en neem gerust iemand mee. Begin op die donderdagavond: 20:00, einde: uiterlijk 22:00 
 
De Hof van Seghwaert heeft nu ook een heuse website !!!!!!!!!!!!!!!!!!  Zie onder . Ga daar eens kijken maar bedenk wel 
dat de site nog in een beginstadium is. Bezoek hem regelmatig. 
Wanneer u planten heeft die uw tuin ontgroeid zijn hebben wij in de Hof een plekje om die liefdevol te adopteren. 
Sommige plannen als wel onderdelen van het activiteitenprogramma staan onder druk. Er zijn te weinig vaste 
vrijwilligers om bijvoorbeeld De Hof ook op zaterdag open te houden. 
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 volg ons op       
www:  https://hofvanseghwaert.pleio.nl/                 E-  mail: hofvanseghwaert@gmail.com 
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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