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De eerste!
Hier is-ie, de eerste nieuwsbrief van de Stichting Buurtwerk Voorhof II, sedert kort de trotse eigenaar van
Buurthuis Het Voorhof (waarover straks meer). Deze nieuwsbrief – en we hopen dat er nog veel meer gaan
volgen – is bedoeld om u op de hoogte te brengen en te houden van het wel en wee van de stichting die zich
sterk maakt voor uw buurtbelangen. We wensen u veel leesplezier en: reageren mag natuurlijk! Graag zelfs!
Overdracht buurthuis!
Donderdag 5 september 2013 is door de bestuursleden van Stichting Buurtwerk Voorhof II samen met de
gemeente de notariële overdrachtsakte ondertekend. Die overdracht heeft heel wat voeten in de aarde gehad, en
het feit dat we midden in de vakantieperiode zaten speelde ook mee. Maar goed, het resultaat telt: Buurthuis Het
Voorhof is nu van ons!
Onze ‘dagelijks beheerders’
Sedert we sinds 1 juli jl. op eigen benen staan, hebben zich vijf nieuwe vrijwilligers aangemeld die op
verschillende dagdelen receptie- en administratiewerkzaamheden uitvoeren. Zij zijn onze nieuwe gastvrouwen
en -heren!
Wie onze dagelijks beheerders zijn? Hier komen ze (in alfabetische volgorde):

Marian Brounné,

Miranda de Bruijn,

Riaz Goelab en

Willem-Jan Huntjes
Deze informatie komt op korte termijn ook in het buurthuis te hangen aan onze nog in te richten ‘Wall of Fame’.
We zullen ze vragen of ze zich in een volgende editie van deze nieuwsbrief aan u willen voorstellen.
Een van de dingen die anders zullen gaan dan u vanuit het verleden misschien gewend bent, is het feit dat we
hebben besloten dat het schenken van koffie en thee verzorgd gaat worden door deze dagelijks beheerders. Op
deze manier kunnen we het verbruik van koffie en thee (én de bijbehorende geldstroom ) beter onder controle
houden: het is zonde om halfvolle kannen koffie weg te moeten spoelen.
Verder zijn in vergelijking met vroeger de prijzen van een aantal van de comsumpties een beetje verhoogd. Dat
heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat we als stichting nu voor onze eigen inkomsten moeten zorgen.
Koffie en thee bijvoorbeeld kosten nu € 0,70.
Burendag
Op 21 september doen we mee met de Burendag van het Oranjefonds. U bent daarbij uiteraard ook van harte
welkom! Over het programma voor die dag komt nog informatie.
In de loop van de maand oktober willen wij ook nog een buurtmarkt houden. Dan nodigen we diverse
organisaties uit de buurt uit die een standje kunnen huren en buurtbewoners van informatie kunnen voorzien:
bijvoorbeeld de politie over inbraakpreventie, scholen, kinderopvang, UWV, sportorganisaties, etc. We hopen
dat er raadsleden aanwezig kunnen zijn, met wie u problemen en aandachtspunten uit de wijk kunt bespreken.
Uiteraard geven we informatie over activiteiten en workshops vanuit het buurthuis en kunnen we proberen
inzicht te krijgen in de behoeftes aan zorg en activiteiten die in de buurt leven. Ook willen we die dag alle
mensen, bedrijven en instellingen uitnodigen (en in het zonnetje zetten) die hebben bijgedragen aan het proces
om ons buurthuis te behouden.
Even tussendoor: op 30 november 2013 houdt de Marcuskerk in en om hun kerk aan de Menno ter Braaklaan
een Winterfair. De opbrengst gaat naar goede doelen, ons buurthuis krijgt 50% van de totale opbrengst!
Publiciteit
Op dit moment wordt door onze vrijwilligers Leendert-Jan (coördinator PR & Voorlichting), Marinus
(coördinator Programmering) en Gerbert (Webmaster) hard gewerkt aan onze eigen website. Dit gebeurt onder
leiding van Dirk Kuiperbak van e-Bussines Pro, een bedrijf waar we op de Beursvloer van Bedrijf en
Samenleving een match mee hebben gemaakt. Zij doen dit gratis voor ons, en daar zijn we natuurlijk blij mee!
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Op de website komt een volledig overzicht van alle activiteiten (de zogenoemde activiteitenladder). Er komt ook
een activiteitenoverzicht in de krant. Over een paar weken is onze website actief. Ga te zijner tijd naar
www.buurthuisvoorhof.nl en kijk wat er zoal te doen is in het buurthuis! U kunt ons nu al volgen op Facebook,
Twitter en LinkedIn. Daar kunt u bijvoorbeeld oproepen voorbij zien komen als er activiteiten worden gestart
waar nog ruimte voor deelnemers.

Tenslotte nog dit:

De Stichting Buurtwerk Voorhof II is telefonisch bereikbaar op 06 4367 9808 tot ’s avonds 20:00 uur.


Sedert 1 juli 2013 bestaat het bestuur uit zes mensen:
o Maarten Labordus (voorzitter),
o Laurien Seip (penningmeester),
o Bernice Stüger (secretaris),
o Christina Terpstra,
o Lies Huiskes en
o Rob Senechal.



Als u denkt een nieuwtje of een interessant bericht te hebben dat u via deze nieuwsbrief openbaar wilt
maken (we hopen dat we met een redelijke frequentie een nieuwe kunnen uitsturen), stuur uw idee, kopij,
krantenknipsel, en wat al niet naar het e-mailadres dat u bovenin deze nieuwsbrief ziet staan. Opbellen en
via de telefoon iets doorgeven kan natuurlijk ook!



Diverse mensen hebben ons gevraagd of het mogelijk is om een huwelijksfeest of verjaardag te vieren in
het buurthuis. Daarop hebben we voorlopig “nee” moeten antwoorden, omdat we niet in het bezit zijn van
de vereiste vergunningen. We mogen wel – in besloten kring – consumpties verkopen, maar dat moet dus
altijd gebeuren in het kader van een bepaalde activiteit, zoals een cursus, of een koffieochtend.



Heeft u nog oude mobieltjes of lege printercartridges liggen? Of zegeltjes en bonnen van bijvoorbeeld DE
of Shell? Breng ze naar het buurthuis! Ook oud metaal (koper, lood, aluminium, etc.) kan bij u thuis
worden opgehaald na een telefoontje. Het brengt voor ons allemaal geld op. Alle beetjes helpen, tenslotte!

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Stuur ons een mailtje en we verwijderen u van de
mailinglijst.

Alle teksten zonder bronvermelding zijn gemaakt door
het bestuur van de Stichting Buurtwerk Voorhof II.
Redactie van deze nieuwsbrief berust bij Christina Terpstra en Rob Senechal.
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