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Op maandag 29 juni 2020 werd De Hof van Seghwaert verrast met een onaangekondigd 

bezoek van Koning Willem-Alexander. De leden van Gilde Stadstuiniers, onderdeel van 

Gilde Zoetermeer, waren met een smoes naar de Hof gelokt. Fondsverstrekker  

‘Het Oranje Fonds’ zou op bezoek komen. 

Voor de Koning was een programma van een uur georganiseerd door Gilde Stadstuiniers 

onder aanvoering van Suzanne Verboon (bestuurslid De Hof van Seghwaert), Jan van de 

Graaf (voorzitter van Gilde Zoetermeer), Marinka Peerdemann van het Oranjefonds en Pien 

Zaaijer, persoonlijk adviseur van de Koning en de Koningin. 

 

In het eerste deel van het programma werd de Koning geïnformeerd over het initiatief  

‘De kracht van groen Zoetermeer’ welke door Gilde Stadstuiniers is geïnitieerd in 

samenwerking met Hof van Seghwaert, Wijktuinen de Zoete Aarde, de Natuurtuin in het 

Westerpark,  de maatschappelijke organisatie Piëzo en met bedrijven met maatschappelijke 

verantwoordelijkheid als HABO e.a. Door de Coronamaatregelen moest helaas het aantal 

mensen aan tafel sterk beperkt worden en is gekozen voor Jan van de Graaf (Gilde 

Zoetermeer, gastheer), Sandra Jetten (Oranje Fonds), Mirjam van Bijnen (Piëzo), Suzanne 

Verboon (Hof van Seghwaert), Piet de Kam (Vrienden van Natuurtuinen), en Simone 

Langeveld, (de Zoete Aarde). 

Aan het begin van het gesprek met de koning vertelt Jan over de samenstelling van de 

Kernteam groep en dat door de corona-beperkingen helaas slechts een deel aan tafel 

kan zitten en benadrukt ook de waardevolle bijdrage van de gemeente-medewerkers, 

vrijwilligers van wijktuin Noordhove en het Voedselbos de nieuwe Driemanspolder en niet 



in de laatste plaats de zeer gewaardeerde jarenlange bijdrage van de Fa. HABO in de 

persoon van Ronald Baptiste. 

 

Simone, Suzanne en Piet vertelden hoe zij 5 jaar geleden de Hof van Seghwaert hebben 

moeten behoeden voor de tomeloze uitbreidingsdrift van de Zoetermeerse woningbouw. 

Er werden zelfs demonstraties georganiseerd met als motto: “Geen woning, maar 

honing”. Toen de koning hoorde dat er die morgen ook de jaarlijkse ‘modderdag’ voor 

peuters van de kinderopvang had plaatsgevonden moest hij smakelijk lachen. Dit en vele 

andere activiteiten hebben in de loop der jaren de natuurbeleving bij vele Zoetermeer-

ders doen ontwaken.  

Precies daarom heeft het Oranje Fonds het initiatief ‘De kracht van groen Zoetermeer’ 

gedurende de afgelopen 3 jaar financieel gesteund. 

De Koning spreekt vervolgens met een groep vrijwilligers van sociale partners van De 

Hof van Seghwaert. In dit tweede gesprek wilden we graag laten zien, welke 

mogelijkheden er zijn gekomen vanuit het subsidietraject en de inzet van de vele 

vrijwilligers om dit voor elkaar te krijgen. 

Stef Poolman vertelt over de  jeugdactiviteiten in de Hof van Seghwaert,, Annemiek 

Postma (Middin) over het gebruik van de Hof voor “haar” mensen met een beperking, 

Farahnazs Habani vertelt over haar ervaring als is vrijwilliger/gastvrouw vanuit  Piëzo, 

Cees van Gein (Praathuis Gilde SamenSpraak) vertelt over de zomerse Taaltuin 

bijeenkomsten en Martien Groenevelt (de Herbergier), als partner van de Hof, als 

rustpunt voor ouderen met dementie. Al met al een boeiende diversiteit aan gebruikers 

van de Hof. 

 

 

 

Afsluitend staat er een wandeling door De Hof gepland onder begeleiding van Suzanne 

Verboon. Tijdens de rondgang was het gezelschap getuige van de verschillende 

werkzaamheden in De Hof en ontmoette hij de vrijwilligers Henny Portegies, Ankie 

Battes, Fred de Gunt, Inge van den Dobbelsteen, José Lancee, Gerben Bakker, Robert 

Bakker en Kevin, Leo en Annemieke Postma die namens Middin in De Hof werken. 

Cees vertelt over de voor anderstaligen 

georganiseerde Taaltuin welke in 

augustus gepland staat en dat hij dit 

doet met drie dames van zijn team uit 

andere culturen. 

 



Klokslag 14.30 uur, terwijl de eerste regendruppels voorzichtig uit de hemel vallen, nam 

de Koning afscheid en bedankte de aanwezigen voor een geslaagde informatieve 

middag.            


