Nieuwsbrief
#5 – februari 2014

Herman Gorterhof 165, 2624 XL Delft
Tel. 06 4367 9808 (werkdagen van 9:00-20:00)
buurthuisvoorhof@gmail.com

De vijfde!
We treden in de voetsporen van Ludwig von Beethoven… Ook deze nieuwsbrief over het Buurthuis en de
mensen die daar hard aan het werk zijn, 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!
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:
Edwin van Galen
Hallo, allemaal! Ik ben Edwin van Galen. Sinds 2½ jaar ben ik wegens gezondheidsomstandigheden thuis en uiteindelijk in de WIA terecht gekomen. Ik wilde toch weer wat om
handen hebben en heb me daarom aangemeld als dagelijks beheerder bij Buurthuis Het
Voorhof. Ik ben nu ‘in opleiding’, maar ga straks zelfstandig mijn partijtje meedraaien.
Ik heb 27 jaar lang in de tuinbouw gewerkt, in de chrysanten om precies te zijn en dat deed ik
met heel veel plezier. Verder vis ik graag en doe ik enthousiast mee aan het carnaval in Delft.
Buurtavond
(Tot voor kort bekend als ‘Buurttafel’. De nieuwe naam is er, omdat we meer (gaan) doen dan alleen eten…).
De buurtavond die we hebben georganiseerd op 22 januari was een groot succes! Met twee sjoelbakken, een
aantal spelletjes (waar natuurlijk ‘Mens Erger Je Niet’ niet aan ontbrak) en
onze gezellige barkeepers Willem-Jan en Edwin kon de avond niet meer stuk.
Bij de sjoelbakken werd er fanatiek ‘geschoven’, aan de bordspelen werd net
zo fanatiek gespeeld en de stemming zat er dan ook goed in. Dit gaan we
beslist nog eens doen!
Leuk is ook dat er vanuit de deelnemers
spontaan allerlei ideeën komen. Daar zijn
we als bestuur heel blij mee! Zo kan er
elke keer iets anders gedaan worden.
De buurtavond-activiteiten zullen dan ook
niet langer volgens de oude driemaandelijkse cyclus ‘Thema’ / ‘Inloop’ /
‘Maaltijd’ van de Buurttafel verlopen. Wat we op een avond gaan doen, laten
we ook afhangen van de inbreng van de deelnemers zelf! Dus, als u leuke
ideeën hebt, aarzel niet ze aan ons voor te leggen!
Eén idee is er al: de deelnemers hebben aangegeven vaker samen te willen eten. Prima, maar we kunnen
natuurlijk niet steeds wéér een beroep doen op onze gewaardeerde kookgroep. Daar moeten we zuinig op zijn!
Een aantal mensen heeft zich aangemeld om ook eens een maaltijd te verzorgen. We hopen dat onze ‘vaste
kracht’ Ineke Baijens de ‘speciale’ avonden voor haar rekening wil blijven nemen!
John Bloem heeft voor de aankomende Buurtavond op 19 februari spontaan aangeboden om
een grote pan soep te maken met brood erbij en hij gaat dit samen met Marian Brounné doen.
O ja, wat ons betreft is van nu af aan de regel: wie kookt, hoeft niet af te wassen! Op die
manier zorgen we ervoor dat niet altijd alles op dezelfde mensen neerkomt.
Na de soep (en het brood) gaat Gerda Doorduyn ons mooie vakantiefoto's laten zien en als er
nog tijd over is, trekken we gewoon de sjoelbakken weer uit de kast! U bent van harte welkom!
We moeten helaas wel een maximum aantal deelnemers voor het eten aanhouden, en dat is 25
(vol is vol, helaas…). Inschrijven via buurthuisvoorhof.adm@gmail.com of een telefoontje naar 015-261 6006,
tussen 9:00 en 13:00 uur. De standaard Buurtavond-bijdrage is € 1,50; wilt u ook aan de maaltijd meedoen,
dan kost dat € 2,50 (maaltijd én foto’s kijken samen dus € 4,-). Als de inschrijvingslijst vol is, kunt u nog wel
vanaf 19:30 uur binnenkomen en meekijken naar de foto’s, maar niet meer mee-eten.
Noteer alvast in uw agenda: woensdag 19 februari van 18:00 - 21:00 uur: Buurtavond!
Let op: u krijgt geen aparte uitnodiging meer voor de Buurtavond!
Subsidieaanvragen
We zijn al een tijdje bezig met pogingen om geld bij elkaar te krijgen voor het
onderhoud van het Buurthuis. Dat dat hard nodig is, werd wel bewezen door de
problemen die we hadden (en hebben) met de verwarmingsinstallatie: drie keer op
één dag hield die ermee op en dus moest er drie keer een monteur komen om de
temperatuur weer op een dragelijk niveau te brengen…
We hebben intussen een mooi projectplan klaar, met daarin aandacht voor buitenen binnenkant. Ook de verwarmingsketel wordt daarin genoemd. Het plan is
ingediend bij een van de fondsen die ons in het verleden ook al hebben bijgestaan.
Nu maar hopen op een goede afloop!
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Laatste nieuws: We krijgen een donatie van de Gemeente als bijdrage in de aanschaf van een nieuwe CVketel! Dat we heel erg blij waren met dat bericht, laat zich raden. Als het meezit, wordt er
zéér binnenkort een volledig nieuwe verwarmingsinstallatie in het Buurthuis geïnstalleerd en
dat is echt een zorg minder voor ons én voor iedereen die het Buurthuis een warm hart
toedraagt!
Nog meer laatste nieuws:
De toegang tot het Buurthuis is sterk verbeterd door een snelle
actie van de Gemeente! Na een melding, gedaan door John
Bloem (waarvoor onze hartelijke dank, John!), is de opgang
naar de toegangsdeur opnieuw bestraat, en wel zó dat het
Buurthuis nu ook met een rollator, scootmobiel, kinderwagen of
rolstoel gemakkelijk binnen te komen is!
Postzegel- en verzamelaarsbeurs (herhaling)
Voor de liefhebbers: zaterdag 8 maart 2014 (12:00 – 17:00) in Buurthuis Het Voorhof! Tafel reserveren? Voor
€ 5,- bij de organisatoren via een e-mail naar rvdbelt@planet.nl of wmd@casema.nl.
Koningsdag in en om ons Buurthuis
Zaterdag 26 april 2014: voor de eerste keer beleven we Koningsdag! Het lijkt ons leuk om dat met de buurt te
vieren met leuke kinderactiviteiten van 10:30 tot 13:30 uur. Op deze manier kunnen buurtbewoners kennis
maken met elkaar en met Buurthuis Het Voorhof. Om dit te realiseren worden naast onze vaste beheerders ook
extra vrijwilligers ingezet. Er hebben zich gelukkig al aardig wat mensen aangemeld! We hopen dat het een
geslaagde dag wordt met (gratis) activiteiten voor kinderen van 0 - ca. 12 jaar, zoals:

vrijmarkt (wel even aanmelden via buurthuisvoorhof.adm@gmail.com of een
telefoontje naar 015-261 6006, tussen 9:00 en 13:00 uur)

springkussen

schminken

bloemstukjes maken

sjoelen

kleuren
Iedereen is welkom en krijgt één gratis consumptiebon (voor koffie/thee of limonade + iets lekkers). De
organisatie van deze dag ligt in handen van onze voortvarende ‘free-lance’ vrijwilligers Marjoke Rodenburg
en Esmiralda Reedijk.
Publiciteit
We hoeven het niet meer te zeggen…: www.buurthuishetvoorhof.nl
Boeken
De boekenkast en -tafel in de hal zijn een groot succes! Gerda Doorduyn heeft dit project opgepakt nadat er
een hoop boeken waren overgebleven van de Rommelmarkt. Zij zorgt voor regelmatige
aanvulling met nieuwe boeken. U kunt boeken kopen voor maar 50 cent (kleine boekjes) of 1
euro per stuk (de grotere boeken). Het geld komt ten goede aan het buurthuis. We hebben zo al
aardig wat extra centjes verdiend! Gerda hoeft die aanvulling natuurlijk niet alleen te doen: als
u boeken over hebt, mag u ze gerust in het Buurthuis achterlaten. We willen ze graag hebben!
U kunt trouwens met uw nieuw aangeschafte boek ook even lekker gaan zitten lezen in de hal of
ontmoetingsruimte, 's ochtend tussen 9:00 en 13:00 uur, als er beheerders aanwezig zijn. Kopje
koffie of thee of een frisdrankje erbij? Meld u aan de bar (we schenken geen alcoholische dranken!).
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 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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