
 

 

NIEUWSBRIEF NUMMER 7         JUNI 2021 

 

BESTUUR 

In de eerste helft van 2021 heeft het bestuur veel aandacht besteed aan de voortgang van de 

verbouwing van het Hofje. Hierbij kwam veel kijken. Gelukkig is er een bouwteam die de bouw - 

samen met Bouwgroep Peters – begeleid en de bouwvrijwilligers aanstuurt. Vervolgens overvalt 

ons een coronauitbraak onder onze vrijwilligers. Dankbaar is het bestuur dat iedereen is hersteld. 

 

Gelukkig is fase 1B voor 1 juni 2021– op enkele kleinigheden na – afgerond. En blijven we, dankzij 

de vrijwilligers, steeds binnen de begroting! Klasse. 

 

Half september a.s. start fase 2. Dit behelst de ruimte vanaf de Hovelingen tot en met de keuken. 

Hopelijk is iedereen uitgerust zodat met frisse moed kan worden gestart. 

 
VACATURES BESTUUR 

Het bestuur zal de komende tijd opzoek moeten naar twee nieuwe bestuursleden. Simon Jongepier 

heeft te kennen gegeven per 1 januari 2022 te stoppen als penningmeester. 

Nicolaas van Everdingen gaat in het najaar verhuizen naar Laren, waardoor we op zoek moeten 

naar een nieuwe voorzitter.   

 

CORONA 

Heel jammer dat ook in de eerste helft van 2021 corona veel impact heeft gehad op het reilen en 

zeilen in het Hofje. Met name de huurders Jells Lunch Café en Talent hebben vanaf oktober 2020 

een zware periode achter de rug. Hopelijk hebben we – doordat steeds meer mensen zijn 

gevaccineerd – het ergste achter de rug. 

Ook voor wat betreft de activiteiten van de Hovelingen. Velen snakken onder andere naar de inloop 

en maaltijden. 

 
HOVELINGEN 

Bezoekers die nieuwe ruimte van de Hovelingen bezoeken zijn blij verrast. Er kan worden gestart 

met de inrichting. De Hovelingen verzorgen zelf de inrichting. Iedereen is benieuwd hoe deze er 

gaat uitzien. 

 
JEUGDAFDELINGEN 

Door de verbouwing zijn in het Hofje twee prachtige jeugdafdelingen gerealiseerd. Aan de 

noordzijde (tegenover de Lange Jan) van het Hofje de 12minjeugd. Boven Talent en de hoofdingang 

de 12plus Jeugd. 

De inrichting van beide jeugdafdelingen gebeurt door de leiding en jeugd. 

 

SLEUTELPLAN 

Intussen ligt er voor het Hofje een sleutelplan klaar. Het sleutelplan zal direct na de laatste fase van 

de verbouwing met alle betrokkenen worden doorgenomen.  



Wanneer het nieuwe sleutelplan in werking wordt gesteld, zullen alle in bezit zijnde sleutels van het 

Hofje komen te vervallen. 

 

STICHTING SAMEN VOOR ELKAAR 

Stichting Samen voor Elkaar is de nieuwe stichting met ANBI-status. Deze nieuwe stichting gaat zich 

bezighouden met het werven van gelden om de maatschappelijke en diaconale activiteiten, die de 

Hovelingen in het Hofje organiseren, te ‘sponsoren’. 

 

Het bestuur bestaat uit: 

Namens de Gasthuiskerk: Andries van der Kaaden, voorzitter 

Namens de Kruiskerk: Cor Wattel, secretaris 

Namens de Nieuwe Kerkgemeente: Pieter Boone, penningmeester 

 

De nieuwe stichting heeft ook een Raad van Toezicht, bestaande uit drie bestuursleden van de 

Stichting Hofje Onder den Toren.  

 
PUBLICITEIT 

Zowel de website alsmede Facebook worden veel bekeken waardoor veel publiciteit voor het Hofje 

wordt gerealiseerd. Onlangs werd een post op Facebook bijna 500x bekeken.  

 

HUREN 

Steeds meer (maatschappelijke) organisaties weten dat in het Hofje ruimten kunnen worden 

gehuurd. Door corona bracht huren tot heden belemmeringen met zich mee. Hopelijk kan de 

verhuur in de tweede helft van 2021 – ondanks verbouwing – toenemen. Ook tijdens de 

verbouwing kan in de tweede helft van 2021 ruimten in het Hofje worden gehuurd. Bijvoorbeeld 

zijn de hal, de Herberg en kleine ruimten voor gemiddeld 6 à 8 personen beschikbaar. 

Via de website, www.hofjeonderdentoren.nl, kan een verzoek worden ingediend.  

 

STALLING FIETSEN 

Het is niet toegestaan fietsen te stallen op de binnenplaats van het Hofje. Tegenover de 

hoofdingang van het Hofje kunnen fietsen worden gestald.  

Slechts enkele fietsen mogen in de hoek bij de AED staan. Deze plaats voor enkele fietsen is 

gereserveerd.  

 

TOT SLOT 

In de volgende nieuwsbrief zal informatie worden opgenomen over de te plaatsen 

brandmeldinstallatie in het Hofje en te nemen acties voor duurzaamheid van het Hofje. 

Deze acties zijn in behandeling. 

 

 

HET BESTUUR WENST U GOEDE ZOMERMAANDEN! 

http://www.hofjeonderdentoren.nl/

