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december 2015
De eerste zaterdag van november was het Natuurwerkdag. Onthoud die dag want Natuurwerkdag is een
landelijk jaarlijks terugkerend evenement.
Dit keer werd in De Hof de pas
verworven zeecontainer, die als
gereedschapsruimte gaat dienen, met
vrolijke hofdieren opgesierd. En in de
stiltetuin was het die 7e november
allesbehalve stil. Zo’n twintig
natuurwerkers stortten er zo’n drie kuub
humusrijke grond op en groeven voor
zo’n zestig klimplanten en heesters de
vereiste gaten om deze volgens een
nauwkeurige planning een plaats rondom
het gazon te geven.
19 november werd er een info-avond
over de natuurbelevingstuin belegd.
De aanwezigen toonden zich enthousiast
en vindingrijk maar helaas meldden zich
geen ouders aan, en dat was nou juist de
bedoeling.
Het activiteitenprogramma voor de komende tijd ziet er als volgt uit :
- Iedere dinsdag, woensdag en zaterdag van 10:00 tot 16:00 onderhoud en aanleg van voorzieningen.
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- NB! In december blijft De Hof op de 5 en de 26 gesloten.
- Op zaterdag 12 december gaan we in de Hof, in de nabijheid van de nieuwe ingang bij de container, een kerstboom
installeren. De boom is afkomstig uit de tuin van Veko Liem in de Jacob Catsstraat en is daar veel te groot
geworden. We hebben aangeboden de boom mee te helpen kappen en in de Hof van
Seghwaert te plaatsen. Voor hulp bij het kappen, het vervoer en het versieren kunnen we nog
man- of vrouwkracht gebruiken, nadere informatie via het e-mailadres.
Natuurlijk gaan we de boom van lichtjes voorzien en buurtbewoners, met of zonder kinderen,
worden bij deze uitgenodigd kerstversiering mee te nemen.
Dat kan vanaf 16:00 en voordat het om 17:00 donker is geworden wordt de boom feestelijk
ontstoken onder het genot van een glaasje glühwein of warme chocomel. Piëzo en
SeghwaertOpDreef werken met ons samen
- In januari wordt er een snoei-instructie georganiseerd, de exacte datum wordt nog gecommuniceerd.
De perenbomen zullen weer hun wintersnoei ondergaan waarmee al in december zal worden begonnen.
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 omdat er te weinig te weinig
vaste vrijwilligers zijn. H e l p m e e e n m e l d u a a n via onze e-mail.
U krijgt dan tijdig bericht wanneer de werkzaamheden vanwege bijvoorbeeld de weersomstandigheden niet doorgaan.
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Groen moet je doen

volg ons op
www: https://hofvanseghwaert.pleio.nl/
hofvanseghwaert@gmail.com
KVK 62125575
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Bert Dekkers oprichter en voorzitter;

Suzanne Verboon activiteitencoördinator
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Harold Verhey secretaris;

;

E- mail:

Wim van Herpen PR en fotografie

Hans van der Meer penningmeester;

