
 

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

Gaardedreef 189 achter buurtruimte De Patio        altijd ’n beleving 

NIEUWSBRIEF     voor alle bewoners die van een  

Nummer  8 maart 2016             mooie, groene en rustgevende  ontmoetingsplaats willen genieten. 

 
Heel blij wordt een mens hiervan. Wat een enthousiasme en werklust van al die mensen op 

vrijdag en zaterdag 11 en 12 maart. 
NL-Doet bracht zo’n 90 meisjes, 
jongens, vrouwen en mannen naar de 
Hof. Met  o.a. een makelaar, een 
wethouder, een man die z’n verjaardag 
vierde, hoveniers, gemeenteambtenaren, 
klusseniers, leerlingen, buurtbewoners, 
Oosterheemers en Noord-Hollanders.  
En wat ze allemaal gedaan hebben? 
Teveel om op te noemen. Dus kom zelf 
kijken, via de nieuwe ingang, en 
verwonder u. 
Piëzo en  AlbertHeijn-Seghwaert 
bestreden weer de dorstige kelen en 
hongerige magen. Ook heel veel dank 
aan LexVanWijkHoveniers en 
VanDorpHout die ons sponsorden met 
mankracht en materialen. 
 
De stiltetuin is nu bijna klaar en in de 
natuurbelevingstuin zijn al wilgenhutten 
en een waterspeelplaats. 
 
En er zijn nog 543 perenbomen. 

 
Ondertussen is de kippenfamilie uitgebreid met een haan en een paar hennen en wel van de rassen  
Watermaalse Baardkriel en Chabokriel. In plaats van twee is er nu nog één haan in het hok van de Brahma’s. 
 
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. 
-  26 maart: De eerste flessen perencider worden vanaf 14:00 in De Hof verkocht. 
-  31 maart : Start educatief programma Stadstuinier : Max de Corte brengt ons de kneepjes van het vak bij. 
 Voor onze vrijwilligers is de cursus gratis (met dank aan DeGroeneMotor). Aanmelden via ons e-mailadres. 
 De cursusdagen zijn : theorie steeds van 19:30-22:00:  31maart(buurtmoestuin), 
      7 april(teelt en plaagbeheer) en 20 april(compost en bodem). 
                                     praktijk :   21 mei 10:00-13:00. 
-  23 april: Bloesemdag met onder andere aanplant 2

e
 helft wijnstokken door wijngaardeniers. 

 
Al in 1876 en waarschijnlijk nog eerder, was onze boomgaard in bedrijf en wel onder de naam Zelden Rust. 
Zie 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. 
 
Vrijwilligerswerk zonder lichamelijke inspanning. Het kan in de HofVanSeghwaert. Wij zoeken mensen die per  
toerbeurt een drietal uren als beheerder willen optreden, bijvoorbeeld op zondagmiddag. Info: ons e-mailadres. 
 

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            Harold Verhey  Hans van der Meer  Suzanne Verboon    Wim van Herpen 

 Oprichter en voorzitter 
 Secretaris   Penningmeester  Activiteitencoördinator    PR en fotografie. 
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