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UITNODIGING IFTAR MAALTIJD 

Turks Sociale en Culturele Vereniging & ISN Delft Sultan Ahmet 

Moskee nodigen u graag uit voor de Iftar op 24 mei 2019 

  

Waar             : Sultan Ahmet Moskee Delft 

Adres             : Duke Ellingtonstraat 201 2625 GC Delft 

Datum           : 24 mei 2019 

Inloop           : 21:00 uur 

  
Delftenaren ontmoeten elkaar tijdens Ramadan-diner 
Op 6 mei. is de vastenmaand Ramadan voor de moslims begonnen en zal eindigen op 4 juni 

a.s. Moslims mogen overdag van zonsopgang tot zonsondergang niet eten, drinken, roken en 

zondigen. Ramadan is de maand wanneer de spirituele begrippen zoals tolerantie, 

zelfbeheersing, begrip voor elkaar en solidariteit worden gestimuleerd en getoetst. Na 

zonsondergang worden er gezamenlijkemaaltijden(iftar’s)georganiseerdomsocialebanden

te versterken. 

De iftars worden in onze samenleving doorgaans gebruikt om mensen van verschillende 

culturen nader tot elkaar te brengen. Tevens wordt er gelegenheid geboden om elkaar beter te 

leren kennen. Delftenaren grijpen elk jaar deze gelegenheid die bijna een oerhollandse traditie 

is geworden om elkaar beter te leren door met elkaar in dialoog aan te gaan. 

Samenwerkende organisaties: 
Turkse Sociale Culturele Vereniging- ISN Sultan Ahmet Moskee organiseren op vrijdag 24 

mei2019een“Iftar”voordeDelftenaren. 

  

“Ramadan en Verbinding” staat centraal in de iftar - 2019.  

We nodigen iedereen uit om zowel in materiele als in spirituele zin verbinding met elkaar te 

leggen. Door het delen van om z’nminsteenhalvedadel(citaatvanonzeprofeet)verbindtje

harten met harten. Laten we een partner zijn in de eenzaamheid van de eenzame. 

Iedereen wordt uitgenodigd om een hapje mee te eten en gezellig samen te zijn met onze 

stadsgenoten van verschillende culturen. 

Zie bijlage voor verdere informatie aangaande programma van de avond. 

  

Belangstellenden dienen zich aan te melden via:  

Email: orhanyasar@hotmail.nl  Aanmelding is verplicht wegens beperkt aantal plaatsen. 

Uiterlijk voor donderdag 23 mei aanmelden s.v.p. 

  

Voor algemene informatie: 
Orhan Yasar. (06-41963506) 
 
 
 

tel:%E2%80%AA201%202625%E2%80%AC
mailto:hasankaradirek@hotmail.com
tel:%E2%80%AA06-13001254%E2%80%AC


Startbijeenkomst Verbetering samenwerking gemeenteraden H10 

gemeente in Jeugdzorg  

5 juni 19:30 in Rijswijk voor woordvoerders Jeugd 

Dit is een update over de motie regionale werkgroep jeugd H10. 

In 2018 is er in 6 van de 10 gemeentes (Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, 

Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer) binnen de H10 een motie aangenomen 

voor een regionale werkgroep jeugd met vertegenwoordigers uit alle 10 gemeentes om 

zo beter samen te werken tussen gemeenteraden om daardoor meer grip op het beleid 

en de inkoop van jeugdzorg te kunnen krijgen. In de andere 4 gemeentes (Den Haag, 

Delft, Midden-Delfland en Voorschoten is de motie uiteindelijk niet in stemming 

gebracht). 

Deze motie kwam voort uit de ervaring dat we vaak laat in besluitvormingstrajecten 

werden geïnformeerd, waardoor aanpassing nauwelijks mogelijk was, er bij de Regionale 

Jeugdzorg H-10 op dit moment vele ingrijpende ontwikkelingen plaatsvinden 

(transformatie, prestatiegericht werken en financieren, uitwerking inkoopvisie) en de 

kosten verder oplopen, er zowel overleg tussen ambtenaren, directeuren Sociaal Domein 

en wethouders Jeugd op H-10 niveau is ter voorbereiding van raadsbesluiten, maar dat 

gemeenteraden geen overleg onderling hebben. 

Doel van een regionale werkgroep is om een betere onderlinge samenwerking te krijgen 

voorafgaand aan besluitvorming, zodat we meer grip op de regionale inkoop en de 

bijbehorende regionale samenwerking krijgen, we door samenwerking een regionale 

overlegpositie krijgen om effectiever invloed op besluitvorming te hebben en we eerder 

geïnformeerd en betrokken willen worden bij de belangrijke transformatie die er in de 

jeugdzorg plaats vindt. 

De wethouders binnen de H10 hebben vervolgens aangegeven dat wij als raden zelf het 

initiatief kunnen nemen om deze regionale samenwerking tussen gemeenteraden vorm te 

geven met ondersteuning van een griffie. 

Als initiatiefnemers voor de motie willen wij daarom een start bijeenkomst organiseren 

op 5 juni in het gemeentehuis van Rijswijk van 19:30 uur tot 21:00 uur met na afloop 

een borrel. Nadere invulling van deze avond volgt, maar hoofddoelstelling is om samen 

te bepalen hoe we deze regionale samenwerking tussen gemeenteraden willen 

vormgeven. Naast het opzetten van een (vrijwillige) regionale werkgroep zou 

bijvoorbeeld ook een digitaal platform een optie kunnen zijn, zodat we sneller in staat 

zijn elkaar te informeren bij nieuwe beleidsdocumenten van elkanders standpunten. We 

zijn aan het kijken hoe andere regio’s dit doen. Zuid-Holland Zuid heeft bijvoorbeeld al 

een regionale werkgroep en Hart van Brabant heeft een werkgroep transformatie in 

oprichting. 

Graag opgeven bij griffie@rijswijk.nl en ondergetekende: martine@martinekoopman.nl. 

(naam, partij, gemeente), zodat we ongeveer weten hoeveel mensen er komen. De 

agenda wordt nog nader ingevuld. 

 

Met vriendelijke groeten, 

mailto:griffie@rijswijk.nl
mailto:martine@martinekoopman.nl


 

Martine Koopman 

D66 Rijswijk  

 



Onderwerp: Activiteitenkalender Stichting Move | Lente! 

 

Beste betrokkene bij Move, 
  
De voorjaarsprojecten zijn in volle gang! Inmiddels hebben alle klassen een eigen project 

bedacht: van buurtfeest tot veiligheidscampagne. 
In de komende weken staat onderstaande activiteiten op het programma. Wil je langskomen 

of ergens meer over horen, laat het ons dan weten. 
  
21 mei, ochtend 
Groep 7 van de Bernadette Mariaschool ontdekt het studentenleven! 
Volgende week dinsdagochtend nemen de studenten van DSC Move de klas mee naar de TU. 

Niet alleen ontdekken ze in het Science Centre wat er in Delft allemaal aan techniek te vinden 

is, ook brengen ze een bezoek aan een de faculteit Bouwkunde. Daar mogen ze een kijkje 

nemen in de ateliers, de grote collegezalen en de beroemde maquettehal. 
  
24 mei, middag 
Groep 7 van De Regenboog ontdekt het studentenleven! 
Op vrijdag vlak voor de lunch vertrekt de klas samen met de studenten van Variscopic Move 

naar de TU. Daar worden ze verwelkomd op de vleugel Klinische Technologie van de 

faculteit 3mE. Na een lunch als op een echte collegedag, krijgen de leerlingen een rondleiding 

door de vleugel, waar allerlei medische apparatuur te zien is. 
  
3 juni, 13:15 
Voorbereiding op het buurtfeest van de Bernadette Mariaschool 
De leerlingen willen de bewoners van de Wippolder bij elkaar brengen, en daarom 

organiseren zij een buurtfeest met workshops en lekkere hapjes voor alle bezoekers. Op 3 juni 

komen de studenten van DSC Move naar school om te helpen met de laatste voorbereidingen 

voor de grote dag. 
  
6 juni, 9:00 
Werken aan de campagne voor een veiliger Tanthof op De Regenboog 
In hun wijk voelen de leerlingen van De Regenboog zich niet altijd veilig, en daar kunnen we 

samen iets aan doen. Deze week vertelde een wijkagent al in de klas over zijn 

werkzaamheden en hoe we de veiligheid kunnen vergroten. Op 6 juni gaat de klas samen met 

de studenten van Variscopic Move aan de slag om informatieborden, flyers en zelfs een 

filmpje te maken, met als doel de buurt bewust te maken van het veiligheidsprobleem én de 

oplossing ervoor. 
  
11 juni, 9:00 
Voorbereiding op de ouderenbrunch van De Horizon 
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 willen graag iets doen voor de oudere bewoners van hun 

wijk Poptahof. Ze organiseren daarom samen met de studenten van Thor Move een brunch 

speciaal voor ouderen. Op 11 juni worden de boodschappenlijsten, versiering en 

uitnodigingen gemaakt in de klas, met hulp van de studenten. 

 

20 juni, 11:00 

Groep 6/7/8 van De Horizon ontdekt het studentenleven 



En dat doen ze door... te rugbyen op een studentenrugbyclub! De commissie van Thor geeft 

de klas een echte rugbytraining. Ook nemen zij de kinderen mee naar de TU, waar ze aan het 

studeren zijn wanneer ze niet op het veld staan. 

 

26 juni, 8:00 

Feestelijke brunch voor ouderen door De Horizon en Thor 
Op 26 juni is het zover: de grote afsluiting van het project op De Horizon! Als vroeg in de 

ochtend beginnen de leerlingen en de studenten met het voorbereiden van de ouderenbrunch. 

Vanaf 10:30 zijn alle ouderen uit de buurt welkom om aan te schuiven aan de brunchtafel. 

Ook jij bent van harte uitgenodigd! 

Wil je een vorkje mee prikken, de klas ontmoeten of verslag doen van deze feestdag? Neem 

contact met ons op door te reageren op deze mail of te bellen naar het telefoonnummer in de 

handtekening. 

  
  
Nog beter op de hoogte blijven van onze organisatie en de activiteiten in Delft? Volg ons 

op Twitter!  
  
Tot snel,  
 
Kristie Goorden 

Projectcoördinator Rotterdam & Delft  
 
Werkdagen: maandag en woensdag  
E kristie@stichtingmove.nl / T +31 6 13 72 44 66 
 

 

 

https://twitter.com/StMoveDelft
mailto:ivana@stichtingmove.nl
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