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De tweede!
Er is nog steeds genoeg te vertellen over Buurthuis Het Voorhof en de mensen die hard aan het werk zijn om dat
voor de buurt te behouden. Deze nieuwsbrief houdt u van hun activiteiten op de hoogte. We wensen u veel
leesplezier en: reageren mag natuurlijk! Graag zelfs!
Onze ‘dagelijks beheerders’
U ziet ze regelmatig rondlopen in het buurthuis, onze nieuwe gastvrouwen en –heren. We hebben gevraagd of ze
zich via deze en volgende nieuwsbrieven aan u willen voorstellen. Als eerste:
“Mijn naam is Riaz Goelab en ik heb me recentelijk aangemeld als vrijwilliger bij Buurthuis
Het Voorhof. Ik wil graag een actieve bijdrage leveren aan de ondersteuning van de
werkzaamheden om het voortbestaan van het buurthuis te garanderen. Mijn functie als gastheer
en allround medewerker neem ik heel serieus en ik wil graag dat de service die wordt verleend
in het buurthuis van hoge kwaliteit is, ik wil daar bijzonder graag zorg voor dragen.
Ik draag het buurthuis een warm hart toe en ik nodig iedereen uit om onder het genot van een
kopje koffie de sfeer te komen proeven, u bent allen van harte welkom!”

Buurtmarkt
Van oudsher hebben altijd vele activiteiten en groepen buurtbewoners een plek in ons buurthuis gehad. Het
laatste decennium is er wel een verschuiving te constateren naar voornamelijk activiteiten voor ouderen:
activiteiten voor jongeren zijn bijna allemaal verdwenen. We willen graag onderzoeken aan welke activiteiten de
jeugd behoefte heeft. Duidelijk is al wel, dat de traditionele Koninginnedagviering – nu de Koningsdagviering –
er weer moet komen!
Om te kijken hoe we kunnen bijdragen aan de verbetering van de sociale
samenhang in de wijk, hebben we op 26 oktober een Buurtmarkt georganiseerd.
Na de eerste aankondiging hebben we veel reacties gekregen van mensen en
organisaties die graag wilden meehelpen om van deze Buurtmarkt een succes te
maken. De één wilde een stand huren, de ander was bereid om een donatie te doen,
weer een ander sponsorde ons via een subsidie, kortom, we konden erop rekenen
dat het druk zou worden! Ook onze activiteitenleiders lieten weten graag te willen
meewerken, met een demonstratie of een stand waarin ze informatie over hun
activiteiten konden geven of de creaties van hun deelnemers konden tonen.
Het was gezellig druk, vanaf de start om 10:00 uur tot ver voorbij de ‘officiële’ sluiting om 15:00 uur. Een
spectaculaire opening door een van onze jeugdige vrijwilligers (een aantal HAVO-scholieren had zich bereid
verklaard om als stagiaire aan de voorbereidingen en de uitvoering
van de Buurtmarkt mee te werken). Een vertederende demonstratie
van een paar Russische volksdansen door de kinderen die wekelijks
bij ons oefenen. Een zo nu en dan fanatiek debat tussen vier
vertegenwoordigers van de locale politiek (in alfabetische volgorde:
CDA, Groen Links, SP en VVD), waarbij uiteraard werd ingegaan op
het buurtwerk en de recente
bezuinigingen bij de gemeente.
Demonstraties bloemschikken. Een
regelmatig door het gebouw
klinkend geluid van een vaardig bespeelde djembé. De diverse stands, die zich
de hele dag in een redelijke belangstelling mochten verheugen. De trekking
van de prijzen van de loterij, waarvoor een paar van de HAVO-stagiaires een
dag lang onvermoeibaar loten aan de man hadden gebracht. De openbare, op
een zogenoemde Amerikaanse verkoop gebaseerde, veiling van een
belangeloos ter beschikking gesteld beeld, waarmee de uiteindelijke koper heel blij was. Een korte Tai-chi –
demonstratie, als voorbereiding op de officiële opening van de website van de stichting, waarvoor wethouder
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Raymond de Prez (foto hiernaast) maar één druk op de virtuele knop nodig had. De
belangstelling van de lokale en nationale (!) pers, die uitmondde in diverse artikelen in
onder andere Trouw en de Delftse Post, en zelfs een heus item bij RTL4 Nieuws op
zondagavond (kijken? Klik hier en spoel eventueel door naar 08’16”!).
Al met al, en zeker na het tellen van de opbrengst van loterij, openbare verkoop en bar,
een uitermate geslaagde dag. Daar waren alle bezoekers, deelnemers, vrijwilligers en bestuursleden het over
eens!
We hebben bestaande contacten verstevigd en nieuwe gelegd, met in het achterhoofd het idee om ooit te komen
tot het oprichten van een Platform Buurtwerk met partijen als Participe (voorheen Breed Welzijn Delft), de
gemeente Delft, de zelfstandige buurthuizen, de WMO Raad, woningbouwcorporaties en andere partijen die op
een of andere wijze betrokken zijn met het buurtwerk. We houden u ook op dat punt op de hoogte!

Rommelmarkt
Op 16 november 2013 van 10:00 – 15:00 uur gaan we een rommelmarkt
organiseren. Buurtbewoners en andere belangstellenden kunnen voor € 6,50 een
tafel huren waarop ze hun spulletjes kunnen verkopen. Ook is het mogelijk om
vanaf een week van te voren spullen bij het buurthuis af te geven, die wij dan zelf
kunnen verkopen. Dat doen we natuurlijk om zoveel mogelijk geld in te zamelen,
om daarmee het buurthuis draaiend te houden!
U kunt nu al een tafel reserveren via telefoonnummer 015-2616006 of via een
e-mail naar buurthuisvoorhof.adm@gmail.com. 16 november, dus! Noteer deze
datum in Uw agenda!

Renovatie van het pand
Op dit moment zijn we druk bezig met het schrijven van plannen om subsidies aan
te vragen om het pand te kunnen renoveren. Uiteraard zullen we de rotte delen in de
houten gevelbekleding, boeiborden en glaslatten moeten gaan vervangen. Aan de
binnenkant moet er in ieder geval iets gebeuren aan wanden en plafonds, maar dat
is in de meeste gevallen cosmetisch. Belangrijker vinden we om het pand
duurzamer te maken: op dit moment is de energierekening een van de grootste
kostenposten op de begroting. Enkelglas in de ramen, een oude (en dus inefficiënte
en geld kostende) cv-installatie, geen vloerisolatie, een ventilatiesysteem zonder
warmtewisselaar… Het zijn allemaal dingen waar iets aan gedaan moet gaan
worden!
We houden u op de hoogte van de plannen zodra deze wat concreter zijn.

Publiciteit
Het is zover: de website van Buurhuis Het Voorhof is ‘on line’! Vrijwilligers zijn
druk in de weer geweest om informatie te verzamelen en op een leuke, frisse
manier te presenteren. Als ze klaar zijn, zult U straks direct op het Internet kunnen
zien op welke dag en hoe laat welke activiteit wordt georganiseerd en te zijner tijd
zult u rechtstreeks een aanvraag kunnen invoeren als u een activiteit wilt gaan
doen in het buurthuis. Ook zal de website steeds het laatste nieuws laten zien over
het wel en wee van het buurthuis en de mensen die daar komen. Als u zelf in de
gaten wilt houden wanneer er iets te zien is: ‘surf’ naar www.buurthuishetvoorhof.nl. Binnenkort in dit theater!

Tenslotte nog dit:

De Stichting Buurtwerk Voorhof II is telefonisch bereikbaar op 06 4367 9808 van 09:00 uur tot 20:00 uur.
Het buurthuis heeft een eigen telefoonnummer: 015 261 6006, bereikbaar van 09:00 uur tot 13:00 uur.
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Lies Huiskes heeft helaas haar rol van bestuurslid van de Stichting Buurtwerk Voorhof II moeten
neerleggen. Ook langs deze weg bedanken we haar voor het vele werk dat ze al die jaren heeft gedaan en
hopen haar nog vaak te zien in het buurthuis, gewoon als bezoeker, dus zonder al die
bestuursverantwoordelijkheden!



Hebt u een nieuwtje of een bericht dat u via deze nieuwsbrief openbaar wilt maken? Stuur het op naar het
e-mailadres dat u bovenaan deze nieuwsbrief ziet staan. Even bellen kan natuurlijk ook!



Hebt u nog oude mobieltjes of lege printer-cartridges 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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