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Hofjesborrel/barbeque
De nazomer staat voor de deur, en lijkt warm te beginnen.
De Bewonerscommissie stelt per hofje €75 beschikbaar voor een borrel of 
barbeque, te gebruiken voor b.v. houtskool, drankjes, huur barbeque etc. 
In de Maartenshof heeft het inmiddels al plaatsgevonden, maar voor de 
Weeshuishof/Raamsteeg en de Zusterhof staat de mogelijkheid nog open. 
Interesse iets te organiseren? Neem dan contact op met de penningmees-
ter. Wees er snel bij, vóór de zon helemaal niet meer schijnt!

Welkomstfolder nieuwe bewoners/historie Huize Sint Maarten
Verrassend weinig bewoners kennen de bijzondere geschiedenis van 
ons complex, een geschiedenis die  teruggaat tot de 18e eeuw: weet 
u bijvoorbeeld de herkomst en betekenis van de verschillende kleuren 
op de muren? De Bewonerscommissie heeft om die reden het initiatief 
genomen tot een welkomstfolder voor nieuwe bewoners, met een korte 
geschiedenis van Huize Sint Maarten. Met veel dank aan Portaal, die be-
reid bleek de kosten van de folder te dragen. Voor de huidige bewoners, 
hebben we een exemplaar van de folder bij deze nieuwsbrief gevoegd.

Zelf portiekmuren schilderen 
De grijze portiekmuren zat? De stenen niet-monumentale muren in de 
binnenportieken mogen, onder voorwaarden, door huurders geschil-
derd worden. Mocht je hiermee aan de slag willen, dan kun je informatie 
opvragen bij Suzanne (penningmeester) via [redacted] of e-mail naar 
penningmeester@huizesintmaarten.nl. Zij regelt alles rondom de regels, 
planning, materialen en vergoeding van Portaal. Voor de meeste kosten is 
vergoeding mogelijk, doch niet voor alles. 
Eén van de portiek-etages in de Zusterhof is inmiddels door de bewoners 
van de bewuste etage geschilderd, en het ziet er een stuk frisser uit.
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Straatnamen-project afgerond 
Op initiatief van commissielid Lillian heeft de gemeente alle straatnaam-
borden in de hofjes vervangen door nieuwe borden, in ‘oude’ stijl, zoals 
die nu overal in de historische binnenstad hangen. Deze borden hebben 
onder andere een verklarend onderschrift over de herkomst van de straat-
naam. De Bewonerscommissie heeft de verantwoordelijke commissie bin-
nen de gemeente suggesties gedaan voor de verklarende onderschriften 
(de uiteindelijke keuze is echter door de gemeente gemaakt).

Kandidaat nieuw commissielid 
Enkele commissieleden hebben de commissie verlaten. We zijn daarom 
op zoek naar nieuwe commissieleden. 

Jochem van der Malen (Maartenshof) heeft zich al kandidaat gesteld. 
Formeel moeten wij vragen of bewoners bezwaar tegen zijn kandidatuur 
hebben: zo ja, laat ons dit dan voor 15 september weten.
 
Naast Jochem zijn nog meer mensen welkom. Dus, heb je ideëen over 
activiteiten of hoe we het wonen in de hofjes beter kunnen maken en wil 
je je daarvoor inzetten binnen de bewonerscommissie? Meld je aan!

Input vanuit bewoners en inzitten commissievergaderingen mogelijk 
De commissie krijgt graag input van bewoners. Het is voor belangstellen-
den ook mogelijk om, op verzoek, commissievergaderingen bij te wonen.

De Bewonerscommissie is bereikbaar via bewonerscommissie@huizes-
intmaarten.nl. De penningmeester is bereikbaar via penningmeester@
huizesintmaarten.nl


