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De vierde!
Op 1 januari 2014 was Buurthuis Het Voorhof een half jaar ‘officieel’ zelfstandig. Om dat te vieren, ontvangt u
hier de vierde nieuwsbrief over het wel en wee van het Buurthuis en de mensen die hard aan het werk zijn om
dat voor de buurt te behouden. Ook deze nieuwsbrief bevat weer terug- en vooruitblikken en nieuws over de
geplande en al lopende activiteiten. We wensen u veel leesplezier en: reageren mag natuurlijk! Graag zelfs!
Maar eerst…
… wensen het bestuur van Stichting Buurtwerk Voorhof II en alle vrijwilligers die bij het Buurthuis betrokken
zijn, u een heel goed en gezond 2014 toe!
Onze ‘dagelijks beheerders’
U ziet ze regelmatig rondlopen in het buurthuis, onze gastvrouwen en –heren. Via deze en volgende
nieuwsbrieven presenteren ze zich. In deze editie:
Ingrid Nieuwpoort
Ik zal me even voorstellen: ik ben Ingrid Nieuwpoort, 51 jaar en wonend in Delft. Sinds oktober
2013 maak ik deel uit van het vrijwilligersteam van dit buurthuis. Mijn ‘functieomschrijving’ is
gastvrouw/assistent beheerder en dat doe ik nu op twee ochtenden in de week. Van alle
vrijwilligersbaantjes die ik heb gehad, is dit zeker het leukste en fijnste. Ik werk met lieve,
leuke collega's en ik leer veel mensen kennen doordat ze deelnemen aan de activiteiten die in
het Buurthuis worden georganiseerd. Misschien heb ik u hier al eens gezien of gaat dat
binnenkort gebeuren. Ik kijk ernaar uit!

Nieuwe stagiare
Sinds 9 januari hebben we een versterking van het bestuur en de administratie gekregen in de persoon van
Sadiye Jama, die als stagiaire van het ID College in Voorburg een aantal klussen voor ons gaat doen. Ze gaat
zich op woensdagochtend wijden aan zaken die steeds maar blijven liggen en toch echt een keer gedaan
moeten worden. Ze is al begonnen met het uitzoeken en opruimen van de kantoorinventaris en ook zal ze de
suggesties van de Ideeën-boom gaan uitwerken voor het bestuur, gaat ze meedraaien met de beheerders, etc.
In de volgende nieuwsbrief zal ze iets over zichzelf vertellen. Welkom, Sadiye, en succes met je project!

Nieuwe dagelijks beheerder
Ook onze groep dagelijks beheerders (onze ‘gastheren en –vrouwen’) heeft uitbreiding gekregen: Edwin van
Galen heeft zich aangemeld voor die rol. Hij loopt momenteel meerdere dagen per week mee met de andere
dagelijks beheerders om zo snel mogelijk ingewerkt te worden. Ook jij welkom, Edwin!
Nieuwe Werkgroepcoördinator
De man die u regelmatig met kladblok en fototoestel kunt zien rondhollen in het Buurthuis, is George van
Steenveldt: hij is bereid gevonden om Coördinator te worden van de werkgroep Beheer Gebouw, waaronder
het beheer van het pand, de installaties daarin, de sleutelprocedures en meer van dat soort zaken vallen. Ook
gaat George de dagelijks beheerders aansturen. Hij is al druk bezig met het uitbreiden en vervolmaken van het
‘Handboek Vrijwilligers’, waarvoor vrijwilliger Marianne Brounné een aantal maanden geleden al de basis
heeft gelegd. Dit handboek bevat een beschrijving van alle interne procedures en richtlijnen, compleet met
foto’s (vandaar dat fototoestel…) en is, als het eenmaal klaar is, een prima leidraad voor het uitvoeren van de
werkzaamheden in het buurthuis. Ook aan jou: welkom, George!
Nieuwe activiteit in het buurthuis!
Voor iedereen die denkt dat converseren in het Nederlands lastig is, is er vanaf 14 februari
aanstaande (dat het dan Valentijnsdag is, is puur toeval) in het Buurthuis gelegenheid om
er beter in te worden! Op die dag begint Mariëtte de Bruin met een cursus Nederlandse
Conversatie die u kan helpen om gemakkelijker met anderen Nederlands te praten. Deze
cursus is alleen bedoeld voor vrouwen, misschien dat in de toekomst ook een groep voor
mannen wordt gestart. De conversatielessen duren twee uurtjes, van 09:30 – 11:30 uur.
U kunt bij Mariëtte informatie inwinnen over de cursus via haar telefoonnummer
0152126002. Veel succes, Mariëtte!
Postzegel- en verzamelaarsbeurs
Postzegelliefhebbers opgelet: op zaterdag 8 maart 2014 organiseren de postzegelverenigingen TNO en De Oude Jan een postzegelbeurs in Buurthuis Het Voorhof! Voor
bezoekers en geïnteresseerden gaan de deuren open om 12:00 uur en weer dicht om
17:00 uur; de toegang is helemaal gratis. Hebt u interesse om een tafel te huren om
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postzegels te verkopen of te ruilen? Dan kan dat door voor € 5,- een tafel te reserveren bij de organisatie van
de beurs via een e-mail naar rvdbelt@planet.nl of wmd@casema.nl. Daar kunt u ook terecht voor meer
informatie.
Winterfair Marcuskerk
Op 30 november 2013 heeft een groep Buurthuis-vrijwilligers en stagiaires ervoor gezorgd dat op de Winterfair
van de Marcuskerk de kraam van Buurthuis Het Voorhof een hele
zaterdagmiddag en –avond werd bemand. Er waren wat buien, maar dat kon de
sfeer niet bederven! Terugkijkend kunnen we constateren dat onze deelname
geslaagd was, al gaat de organiserende Marcuskerk nog wel een evaluatie doen
en misschien nog wat zaken bijstellen.
Heel veel hebben we niet verkocht en ook hebben we helaas niet meteen extra
Buurthuis-vrijwilligers weten te ‘scoren’. Wel hebben we fijne gesprekken gehad
met omwonenden, die hun waardering uitspraken over het voortbestaan van het
buurthuis. En ook fantastisch is het feit dat de Marcuskerk ons de helft van de
totale opbrengst van de Winterfair heeft gedoneerd!
Kerstmaaltijd 2013 (door Laurien Seip)
Voor ons, de nieuwe beheerders van Buurthuis Het Voorhof, was het de eerste keer dat we een Kerstmaaltijd
zouden gaan bereiden voor een grote groep trouwe ‘buurttafelaars’ en onze hardwerkende vrijwilligers. We
hadden dan ook geen beeld van hoe het allemaal zou gaan en dat het zo gezellig zou worden ’s avonds op 18
december 2013, hadden we niet durven hopen!
We hadden al dagen van tevoren met elkaar de ontmoetingsruimte versierd met een kerstboom die we cadeau
gekregen hebben, met de kerstversiering die we al hadden, met de kerstkransen van Lies
Huiskes en nog wat alternatieve decoraties. De tafels waren mooi gedekt voor de 48
genodigden en dankzij de onmisbare hulp van Ineke Bayens en El Daemen (die al
eerder met dit bijltje gehakt hebben), kwam er een kerstdiner op tafel dat klonk als een
(kerst)klok. Niet onvermeld mogen blijven de heerlijke stoofpeertjes van Els Pisa en de
tongstrelende cranberry-compote van Koos Lahaye (zie afbeelding).
De avonds werd geopend door voorzitter Christina, die nog even de gebeurtenissen van
het afgelopen halfjaar de revue liet passeren, waarna Koos ons vertelde wat we voor lekkers op ons bord
konden verwachten. Na het eerste drankje (dat voor rekening kwam van de stichting) was het smullen
geblazen!
Tijdens het dessert had de Penningmeester nog een prettige mededeling voor iedereen: dankzij een
onverwachte schenking, via een Delftse notaris afkomstig uit een legaat van wijlen de heer Van Dam, kon aan
iedereen de door hem of haar betaalde eigen bijdrage worden teruggegeven! We waren blij verrast toen bijna
alle envelopjes weer werden geretourneerd als donatie aan het Buurthuis. Uiteraard alle schenkers dank!
Aan het einde van de maaltijd kregen we allemaal een cadeautje dat door El Daemen zelf was bedacht én
gemaakt, en nadat we nog wat hadden nagepraat en een laatste glaasje wijn hadden gedronken, vertrokken
alle bezoekers weer naar huis – en konden wij vrijwilligers gaan opruimen…
Wij kijken met plezier terug op deze avond. U ook, hopen wij – als u aanwezig was, althans.
Publiciteit
Omdat de beheerders het rond de jaarwisseling razend druk hadden, heeft het werk aan de
website even stilgelegen. Binnenkort wordt die draad weer opgepakt. In de tussentijd staat
natuurlijk onze activiteitenladder al een tijdje klaar om bekeken te worden. Zet
www.buurthuishetvoorhof.nl onder uw Favorieten (en neem zo nu en dan eens een kijkje…).
Tenslotte nog dit:

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.



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 mag natuurlijk ook!

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Stuur ons een mailtje of bel even en we verwijderen u van
de mailinglijst.
Alle teksten zonder bronvermelding zijn gemaakt door het bestuur van Stichting Buurtwerk Voorhof II.
Redactie van deze nieuwsbrief berust bij Rob Senechal.
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