
 

     Hallo bezoekers en supporters van het PraatHuis       

Nu de maatregelen tegen de Corona-pandemie steeds soepeler worden gaan we weer denken aan 

het opstarten van het PraatHuis. Maar eerst even wat anders. 

Houden jullie van fruit? En in het bijzonder van peren? Nu, in de Hof van Seghwaert is een 

boomgaard die vol staat met perenbomen. De peren worden altijd in september geplukt om er 

perensap van te maken. Dat sap wordt dan in flessen gedaan en die flessen perensap worden later 

in de Hof verkocht aan de liefhebbers. Het drankje is heerlijk en van hoge kwaliteit, een echt na-

tuurproduct. 

Waarom vertellen we jullie dit?  

Omdat wij van het PraatHuis op  

donderdagmiddag 9 september 2021 vanaf 14.00 uur een 

 ‘TaalTuinPerenPluk’  

mogen organiseren. 

We mogen – met hulp van de Hof-vrijwilligers – (Conference)peren plukken. We plannen om 

ongeveer een uurtje te plukken. Aan het einde van de pluktijd mogen alle deelnemers maximaal 2 

kg peren mee naar huis nemen. Die peren zijn niet gratis, maar het Gilde betaalt de kosten hier-

voor.  

We vergeten natuurlijk ook de TaalTuin niet. Vóór we gaan plukken verzorgt het PraatHuisteam 

een presentatie over het begrip ‘boomgaard’. We gaan dan iets vertellen wat jullie misschien al 

lang weten of waarvan jullie nog nooit van je leven gehoord hebt. Maar het is wel leuk om het 

eens van ons te horen      . En we gaan natuurlijk ook weer met de spreekwoordenquiz aan de 

gang.  

Als de peren geplukt zijn gaan we nog even wat napraten over deze middag en krijgen jullie een 

recept voor een perentaart (tarte tatin) mee naar huis. Al met al denken we dat het een bijzondere 

middag gaat worden. 

Laat ons weten of jullie geïnteresseerd zijn opdat we een planning kunnen maken. Een eenvoudi-

ge e-mail aan praathuis@gildezoetermeer.nl is voldoende. We hopen op een grote opkomst.  

En voor we het vergeten: jullie kunnen ook nog steeds wandelen en kiezen uit 4 routes. Gebruik 

het mooie (gematigde) weer nu. Straks krijgen we weer herfststormen en dan …. word je heel nat! 

Hartelijke groeten van het Team PraatHuis Rosane, Evi, Jeroen, Georgette en Cees  
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