
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 9         april 2016                    mooie, groene en rustgevende  ontmoetingsplaats willen genieten. 

 
Deze foto werd zaterdag 26 maart genomen en sierde een paar dagen later de 
Zoetermeerpagina van Het AD. De foto laat duidelijk zien dat de lente zich ook in De Hof heeft 

aangekondigd en dat de zojuist gearriveerde flessen perencider 
uitstekend in de smaak zijn gevallen. 
Voor een fles die tijdens openingsuren van De Hof te koop is, 
wordt €8,- gevraagd en dat is even duur als een goede fles wijn. 
Maar proef en laat uw tong genieten van een tintelend, 
lichtvoetig, fruitig maar niet te zoet vloeibaar feestje. 
En zoals bekend: Met de opbrengst worden er materialen voor 
De Hof aangeschaft. 
Grote vorderingen werden de laatste weken gemaakt met de 
afwerking van een betere omheining. 
De eieren van onze hennen zijn niet alleen bedoeld om op te 
eten. Pip de brahmakip heeft er al zeven 
uitgebroed tot de springlevende kuikens. En er 
komen er nog meer.  
De vijver in de stiltetuin is af en heeft een stel 
bewoners die de stilte niet zullen doorbreken. Goudvissen. 

 
Op 23 April tijdens de Bloesemdag start de campagne van Buurtdromen (crowd funding). We gaan geld inzamelen voor 
een uitkijktoren in de natuurbelevingstuin. Kinderen uit de buurt hebben hun droomtoren ontworpen. 
We hebben een startbudget maar hebben nog  1000 euro nodig om de toren echt te realiseren. Help je mee?  Vraag zo 
veel mogelijk mensen om een bijdrage, samen maken we de Hof nog mooier. 
Als tegenprestatie nodigen alle donateurs uit voor een gezellige koffietafel inclusief een heerlijk stukje perentaart en een 
exclusieve rondleiding. Iedereen die  25 euro of meer doneert adopteert daarmee een perenboom in de 
natuurbelevingstuin waarvan je in september  2 kilo peren kan komen plukken. 
We starten om 10.00 uur met de plant van druivenstokken en om 14.00 uur is de prijsuitreiking voor de mooiste toren. 
Komt Allen!  
 
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. 
-  21 april: gezamelijke maaltijd voor alle supportsers bij IpseDeBruggen. Opgeven via www.ikkometen.nl   
-  23 april: Bloesemdag met onder andere aanplant van weer vijftig wijnstokken en de start van de campage  
  buurtdromen. 
-  24 april: In het kader van de manifestatie “Zoete Herinneringen” voeren acteurs tussen 12:00 en 16:00 een aantal 
 malen een theateract op. Om alle evenementen in Zoetermeer te volgen kunt u het beste  
 http://www.zoeteherinneringen.nl/ bezoeken of ga naar het CKC. 
 Voor al onze supporters en toevallige voorbijgangers geldt dat De Hof de hele middag vrij te bezoeken is. 
- 17 mei: Van 19:00 tot 20:00 een lezing van de stadsecoloog Hendrik Baas met als onderwerp: biodiversiteit. 
 Bij goed weer in De Hof en in het geval van regen is een locatie beschikbaar. 
 
De tijden die worden genoemd in het activiteitenprogramma zijn ook de tijden waarop iedereen een wandelingetje 
door de hof kan maken en bijvoorbeeld in de stiltetuin een halfuurtje van de rust kan genieten. 
Deze openingsuren willen we graag uitbreiden. 
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. 
 
Deze nieuwsbrief is voorlopig de laatste die in papierenvorm verschijnt. Wanneer u iemand kent die wel alles wil 
weten van De Hof maar geen computer heeft: Geef hem of haar dan een afdruk. 

 
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  
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