
 

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

             altijd ’n beleving 

NIEUWSBRIEF     voor alle bewoners die van een  

 
 Nummer  7                    mooie, groene en rustgevende  ontmoetingsplaats willen genieten. 
januari 2016 
 

 
Alle lezers een gelukkig, gezond en groen 
nieuwjaar toegewenst. 
Op de foto zien we Harm van den Akker van het 
gelijknamige hoveniersbedrijf uit Woubrugge die 
zaterdag 9 januari op  levendige en 
overtuigende wijze een cursus snoeien gaf. 
Niet alleen aan een aantal vaste vrijwilligers van 
de Hof maar ook aan een tiental leerlingen en 
twee docenten van het Stedelijk College. 
Goed snoeien, vooral van vruchtbomen, blijft 
een specialisme dat veel kennis en ervaring 
vereist. 
Daarnaast moet er vanwege de jarenlange 

verwaarlozing in de hof nog veel grof snoeiwerk aan de bomen worden gedaan. En dat kan bijna iedereen. 
 

                    Snoeien in de praktijk nadat eerst in de wijkpost de theorie werd doorgenomen 

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. 
- do 21 januari: Bewonersbijeenkomst van 19:30 tot 22:00 in Palet Welzijn Petuiniatuin 7A, ingang Parkdreef. 
 We kijken terug op het eerste volle jaar van de Hof van Seghwaert en het bestuur hoort graag van 
 bewoners hun ideeën en opvattingen over nieuwe plannen.  

 K o m   a  l l e m a a l, dan maken we er een nuttige en gezellige avond van. 
- za 30 januari:  Druivensnoei met wijngaardeniers 
- za  6 februari:  Aanleg moes- en fruittuin. 
- di   9 februari:  Werken aan de afrastering met vrijwilligers van de Ichtus-kerk. 
- za 13 februari: Aanleg moes- en fruittuin, vervolg. 
- vr  11 maart:    NL-Doet  Aanleg vaste planten door Werkgroep Stiltetuin. 
- za 12 maart:    NL-Doet Aanleg burenborder. 
  
Al in 1876 en waarschijnlijk nog eerder, was onze boomgaard in bedrijf en wel onder de naam Zelden Rust. 
U kunt het zelf vinden op de site http://topotijdreis.nl/. 
Een tijdreis over 200 jaar topografie verzorgd door Het Kadaster. 
 
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.  

 
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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