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ALGEMEEN
Het bestuur heeft besloten om enkele malen per jaar een nieuwsbrief op te stellen.
Deze nieuwsbrief wordt ook op de website van pgmiddelburg.nl en de Gasthuiskerk geplaatst zodat de
nieuwsbrief tevens als naslagwerk kan worden gebruikt. Op deze manier hopen wij u te informeren over de
actualiteit van het beheer Hofje onder de Toren. Afgekort ’t Hofje.
De doelstelling van de Stichting is te lezen in de statuten die onlangs op de website zijn geplaatst.
De Stichting beheert en verhuurt ’t Hofje. De vaste huurders zijn heden de Gasthuiskerk en de Nieuwe
Kerkgemeente.
Intussen worden vele activiteiten in ’t Hofje georganiseerd. De reacties van de bezoekers zijn zeer positief. Er
wordt door jong en oud gesproken over een “gouden greep”.

BESTUUR
Het bestuur van de Stichting bestaat heden uit:
Rein van der Kluit, voorzitter – Simon Jongepier, penningmeester – Bep Huijbregtse, secretaris.
De kerkenraden van de NKG en de Gasthuiskerk zijn verzocht om bestuursleden aan te dragen. Inmiddels is al
een nieuw bestuurslid aangemeld, hopelijk volgen de komende maanden nog meer nieuwe bestuursleden. De
bedoeling is dat het huidige bestuur de opgerichte Stichting en de start van ’t Hofje op termijn kan overdragen.

AGENDAPLANNERS
Erg blij zijn we met de vrijwillige agendaplanners Jan Duinkerke en Rinus Schaeffer. Zij hanteren de agenda met
strakke hand, hetgeen gewenst is zolang er geen beheerder is aangesteld. Hiermee zal worden gewacht totdat
het hele Hofje in gebruik kan worden genomen.

SCHOONMAAK
Vanaf de start van activiteiten (begin januari 2017) heeft Greet Verhage zich aangemeld als coördinator van de
schoonmaak. Doordat de activiteiten steeds meer toenemen is uitbreiding van het schoonmaakteam zeer welkom.
Wilt u hierbij helpen en hierover meer weten? Bel: 0118-551706

TALENT
Het bestuur is erg blij, dat het bestuur van de Kringloopwinkel Talent uit de Nieuwstraat heeft besloten te zijner
tijd te verhuizen naar ’t Hofje. De etalage van ‘tHofje wordt intussen door Talent ingericht.

WEBSITE
Vanaf heden zal het bestuur regelmatig actuele zaken op de website van ’t Hofje publiceren.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het huishoudelijk reglement. Naast de statuten is ook het
verhuurprotocol gepubliceerd.

AANDACHTSPUNTEN OP KORTE TERMIJN
 Verwarming. Het regelen voor de juiste temperatuur op het juiste moment is erg lastig. Nagegaan wordt
of dit probleem voordat het stookseizoen weer begint kan worden opgelost.

 Opbergruimte voor de jeugdactiviteiten, die op de vrijdag-en zondagavond plaatsvinden. Ook hier


hopen we binnenkort een oplossing te hebben
Verbouwingsplan. Uiterlijk eind 2019 hopen we de beschikking te hebben over het gehele complex. Het
is wenselijk dat voor die tijd nagedacht is over de indeling van het complex en de daarbij horende
bouwkundige aanpassingen. Er wordt gewerkt aan het vormen van een technische adviescommissie die
het bestuur kan helpen bij het maken van een toekomstplan voor de gebruikers van het Hofje.

Het is heel plezierig dat het bestuur een beroep kan doen op Ben Muis, die intussen vele klussen in ’t Hofje heeft
uitgevoerd. Als er ook nog andere gemeenteleden met twee “gouden handen”zijn, die willen helpen bij het
onderhoud van het Hofje, dan zou dat fantastisch zijn. U kunt hierover meer informatie krijgen bij de secretaris
(06-23665586)

TOT SLOT
Het bestuur is dankbaar en trots dat in het centrum van Middelburg en dicht bij beide kerken een prachtig
kerkelijk en maatschappelijk centrum aan het ontwikkelen is. De vele positieve reacties stimuleren om op de
ingeslagen weg verder te gaan. Er moet de komende tijd nog veel worden geregeld, maar met de ondersteuning
vanuit de kerken en met Gods zegen moet het mogelijk zijn een levend kerkelijk centrum in het hart van
Middelburg te realiseren.

