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VAN DE REDACTIE:

Beste lezers,

De afgelopen maanden is er weer veel gebeurd op onze vereniging.
Zo zijn we al weer een aantal maanden aan het onderhandelen met de KPN.
We hadden vorig jaar al vernomen dat KPN gaat stoppen met de ISDN aansluiting en
dat zou gevolgen hebben voor het alarm die we via Securitas hebben lopen.
Na veel telefoontjes en dan krijg je veelal callcenter medewerkers aan de lijn, die je een
nieuw pakket aan willen bieden, wat bij ons niet mogelijk is i.v.m. het alarm.
Dan zou je weer terug gebeld worden en dat gebeurd dan weer niet.
Op een gegeven moment maar naar KPN zakelijk in Barendrecht gereden.
Gelukkig begrepen ze daar waar het over ging en de persoon heeft een afspraak
gemaakt en is bij ons wezen kijken.
Via de KPN zal er een telefoonverbinding gaan komen via het internet en er moest wel
via Sparrenboom een afspraak gemaakt worden voor een nieuwe schakelkast.
Dit geheel gaat nu op 31 juli a.s. gebeuren en dan hopen we eindelijk van dit probleem af
te komen die voor ons toch wel weer hoge kosten met zich mee gaat brengen.
In februari werden we aangeschreven door de verzekering Delta Lloyd, die een risico
inspectie wilde uitvoeren.
Hiervoor hebben zij een expert ingeschakeld en deze gaf te kennen dat er een verdere
inspectie en een meeting via een bedrijf noodzakelijk was.
Inmiddels hebben we een bezoek gehad van Parkstad inspecties, die een volledig rapport
heeft uitgebracht.
In het rapport kwam naar voren dat er de nodige maatregelen moesten worden verricht
om het risico van brand zo veel mogelijk te beperken.

De meesten problemen waren de losse snoeren die her en der in het gebouw lagen.
We zullen met een aantal mensen die op dit gebied vakkundig zijn dit gaan verhelpen.
Ook dit heeft de vereniging weer extra geld gekost.
De Stichting heeft hiervoor in de afgelopen jaren een reserve voor op kunnen bouwen en
kunnen we met een tevreden gezicht een veilige toekomst in.
Onze prioriteit zal het aankomend jaar gaan liggen in de vloer.
Deze zal binnen een aantal jaren toch wel vervangen moeten gaan worden.
De clubs zijn nu allen gestopt i.v.m. de vakantie en we kunnen dan ook weer een grote
schoonmaak houden in het gebouw, zodat we eind augustus weer in een fris gebouw
komen.
Dit jaar hebben we tot nu toe veel minder verhuur gehad met feesten en partijen en dat
is bewust gedaan omdat we tot eind juni de Gemeente in ons pand hebben gehad die
voor 6 maanden onze bestuurkamer en de vergaderruimte heeft gehuurd.
Zo is er weer heel hard gewerkt om het CJV Feijenoord draaiende te houden.
Wat ik me nog wel afvraag of deze nieuwsbrief gelezen wordt en door hoeveel mensen.
Het zou fijn vinden dat diegene deze nieuwsbrief heeft gelezen mij een mailtje zou
sturen, zodat ik eens kan kijken of het wel zinvol is om de nieuwsbrief in deze vorm
voort te blijven zetten.
Graag een mailtje indien gelezen naar D.Voet2@Chello.nl

Tot slot willen wij Wendy feliciteren met het behalen van het diplam Sociale Hygiëne.
Samen met Tina die dit diploma al had zijn zij de verantwoordelijke personen en zullen
zij regelmatig alle vrijwilligers en stagiaires instructies geven.
Verder wens ik een ieder een hele fijne vakantie toe in een goede gezondheid.
Verder in deze nieuwsbrief het verslag van de overige activiteiten.

Dick van der Voet

Volgende kopij voor 16 Oktober 2018

Programma Jeugdcentrum CJV Feyenoord
Maandagavond: 18.30-19.45 uur
Hobbyclub (Christina )
Kinderen van 7 t/m 11 jaar.
Toegang Gratis
Maandagavond:18.30- 20.30 uur
Naailessen (Zaida Sobrati)
Leeftijd v.a. 18 jaar (dames)
Toegang €.1,00
Dinsdagmorgen 11.00-13.00 uur
Inloop (Dick van der Voet)
Bewoners uit de wijk
Toegang gratis
Dinsdagmiddag 13.00 – 16.00 uur
S.O.S. Senioren op straat (Joke Krijgsman)
Leeftijd Senioren
Toegang €.6.00 per maand
Dinsdagavond: 20.00 – 22.00 uur
Xiejezo (Dick van der Voet)
Leeftijd vanaf 16 jaar
Toegang Gratis
Dinsdagavond: 18.30-21.00 uur
Computerclub (Wasco vd Burg)
Leeftijd vanaf 16 jaar
Toegang €.1.00
Woensdagmorgen:10.00 – 12.00 uur
Naailessen (Zaida Sobrati)
Leeftijd v.a. 18 jaar (dames)
Toegang €.1.00
Woensdagmorgen: 10.00-12.00 uur
Inloop (Dick van der Voet)
Bewoners uit de wijk
Toegang gratis

Woensdagmiddag: 13.30-15.00 uur
Kleuterclub (Dick van der Voet)
Leeftijd: kleuters van 3 tot 7 jaar
Toegang gratis
Woensdagavond: 18.30-19.45 uur
Komperisinsoos (Wendy Huizer)
Leeftijd 7 t/m 14 jaar
Toegang gratis
Donderdagavond: 18.30-19.45 uur
Meidenclub (Monique)
Meisjes van 10 tot 16 jaar
Toegang gratis

Vrijdagmorgen: 10.00 tot 12.00 uur
Koffie in (Anja) om de 2 weken
Leeftijd vanaf 16 jaar
Toegang gratis
Zaterdagmiddag: 1400-1600 uur
Mini-Jeugdland (Wendy Huizer)
3e zaterdag in de maand
Jongens en meisjes van 4 t/m 12 jaar;
Toegang gratis

CJV FEIJENOORD
NASSAUHAVEN 297
010-4841167
E-mail: CJVFEIJENOORD@planet.nl
WEB-SITE:WWW.CJVFEIJENOORD.NL

JEUGDWERK EN OVERIGE ACTIVITEITEN

De vakantie is weer begonnen en wij kunnen terugkijken op een goed draaiend
Jeugdcentrum CJV Feijenoord in de afgelopen maanden.
Zo is er veel werk verzet om de vrijwilligers en stagiaires op pijl te houden en dat is
dankzij vele instantie, s gelukt.
We hebben op dit moment 3 stagiaires via de Albeda college en 3 stagiaires via de Hoge
school.
Vrijwilligers via de tegenprestatie is wat minder geworden en dat komt omdat er een
aantal een baan hebben gevonden.
Ook zijn er nog steeds instromingen via de vacaturebank en hebben we nog 3
vrijwilligers via Legato Foundation.
Totaal draait het Jeugdwerk en de overige activiteiten inmiddels met 36 mensen en daar
moeten we heel trots op zijn.
In de jaren 2016 en 2017 kampten we nog met een flink tekort.
Dit alles is ook dankzij Rosanne van YMCA Nederland die ons hierin bijstaat.
Rosanne is gelukkig nog steeds 1 keer per week bij ons aanwezig om bepaalde zaken
door te nemen en te regelen.
Dankzij al deze vrijwilligers en stagiaires hebben we kunnen merken dat het aantal
kinderen op alle clubs is gaan toenemen de afgelopen periode.
Op de kleuterclub komen nu enkel kleuters en zodra deze 7 jaar worden moeten ze
doorstromen naar de overige activiteiten.
De meidenclub heeft op een avond een bowling avond gehouden en dat is voor hen een
heerlijk uitje die wij hun hebben kunnen bieden.
Ook hebben zij de laatste avond een picknick gehouden op het grasveld op het
achterterrein.
De Komperisinsoos heeft inmiddels ook meerdere vrijwilligers lopen en daardoor
kunnen Arie en Wendy het beter in de hand houden.
Op de computerclub zal in september weer een start gemaakt worden en daarbij zal
Wasco weer na een aantal maanden afwezigheid weer zijn team gaan aansturen en dan
vooral om meer cursisten binnen te halen.
De afdeling van de naailessen draaien heel goed en dat is ook dankzij Tina die Zaida is
komen versterken
Tina heeft de afgelopen maanden een cursus patroontekenen gegeven en hier hebben
veel mensen gebruik van gemaakt
Dit heeft wel beneden in de grote zaal moeten plaats vinden omdat er boven
onvoldoende ruimte is.
Ook de koffie in club is iedere vrijdag om de 2 weken een plezier van jewelste.
We kijken er weer naar uit om na de vakantie weer te starten
Ook de Senioren op straat zijn gestopt en zitten met velen op de camping.
Hopelijk zie we hun allen weer na de vakantie in goede gezondheid terug.
Verder kan ik nog melden dat we met een bus vol kinderen en ouders naar boer Arie
zijn geweest en de kinderen daar hebben kennis laten maken met het platteland.
Veel van onze kinderen uit de wijk hadden weinig kennis van het boerenleven.

Zo hebben zij insecten mogen vangen uit de sloot en met de boer op een kar door het
weiland mogen rijden en kregen zij les over de natuur.
Koeien knuffelen stond ook op het programma.
Al met al een zeer geslaagde dag en op de terugreis lagen bijna alle kinderen te slapen
van vermoeidheid.
Dank aan Adrian (stagiaire van de Hogeschool) die dit in goede banen heeft weten te
lijden.
Ook de samenwerking met PBS gaat in volle gang door.
Op dit moment is het even rustig i.v.m. de vakantie maar in oktober zullen er
straatspelen georganiseerd worden met meerdere organisaties uit de wijk.

Zo dit weer voor de activiteiten.
Ik wens een ieder een hele fijne vakantie toe en een goede gezondheid

Dick van der Voet

