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Nummer zes!
Een half dozijn al! 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 vrijwilligers
U ziet ze regelmatig rondlopen in het buurthuis, onze vrijwilligers. Via deze en volgende nieuwsbrieven
presenteren ze zich. In deze editie een bijzondere vrijwilliger, stagiaire
Saadiye Jama
Hoi, ik ben Saadiye. Ik ben 23 jaar. Ik woon nu 2 jaartjes in Delft en kom oorspronkelijk uit
Utrecht. Mijn afkomst is Somalische en ik woon nu 22 jaar in Nederland.
Helaas
hebben we
Ik volg de opleiding ‘Helpende Zorg’ op het ID college in Voorburg. Mijn taken zullen
nog geen
voornamelijk zijn het bieden van zorg, dat houdt in huishoudelijke hulp. In het buurthuis help
foto…
ik meedenken bij eenmalige activiteiten. De kast in het kantoor heb ik opgeruimd en een lijst
gemaakt van de inventaris.
Buurtavond (door John Bloem)
De buurtavond van 19 februari was heel lekker en leerzaam tegelijk. De maaltijd
bestond uit een gevulde soep met brood: het was de eerste keer dat Marian (Brounné)
en ik dit deden en het was best spannend om te doen. Je moet veel meer nadenken
over de volgorde (hoe deed Ineke dit zo goed?), het moet toch een beetje kloppen dat
alles op hetzelfde moment gaar is, maar het ging goed. De aanwezigen vonden het
lekker, dus missie geslaagd.
Hierna een vakantiefoto-presentatie van Gerda Doorduyn (wat heeft ze al veel gezien
van de wereld); de foto's waren perfect scherp en ook heel gevarieerd van opzet, het
doet je nadenken over plaatsen, die je zelf ook een keer wilt gaan bezoeken.
Lieve allemaal, bedankt voor een lekkere en gezellige avond!
Nog meer Buurtavond
De volgende buurtavond vindt plaats op een bijzondere dag: 19 maart, inderdaad, de dag van de
Gemeenteraadsverkiezingen (zie verderop in deze nieuwsbrief)! We gaan van die avond weer een
spelletjesavond maken. Door de aanwezigheid van het Stembureau en het verwachte voortdurende heen-enweer-geloop van mensen die komen stemmen, is het niet handig om ook nog een maaltijd te organiseren. Dat
doen we weer in april! Het kan zijn dat langslopende ‘stemmers’ nieuwsgierig worden naar het geluid van de
sjoelbakken en even een kijkje komen nemen in de ontmoetingsruimte. Wat ons betreft zijn ze welkom om
kennis te maken met de bezoekers van de Buurtavond en een schijfje mee te sjoelen en iets te drinken aan de
bar (tot 21:00 uur).
Inschrijven kan zoals gewoonlijk weer 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. Noteer alvast in uw
agenda: woensdag 19 maart van 19:30 - 21:00 uur: Buurtavond!
Let op: u krijgt geen aparte uitnodiging meer voor de Buurtavond!
Nieuwe verwarmingsketel
Ja hoor, daar stonden op 24 februari een aantal mensen van de firma Kuijpers voor de deur die met gezwinde
spoed de oude verwarmingsketel demonteerden, leidingen afbraken of verplaatsten,
nieuwe leidingen aanlegden, gaten boorden in het dak voor de nodige afvoerpijpen en wat
niet al. Na twee dagen hard werken was de nieuwe
verwarmingsketel geïnstalleerd, afgeregeld en in gebruik
genomen. Nog een paar dagen wachten op de specialist die de
thermostaat op de juiste plek zou komen monteren (de man
was nét in deze week met vakantie…) en toen was alles
helemaal klaar en in werking.
De heren hebben – ze liepen nu toch op het dak rond –
meteen de goten even ontdaan van bladeren en andere
rommel en goed schoongemaakt! Weer een zorg minder, dus.
Er is intussen al wel één nadeel van de nieuwe verwarmingsinstallatie geconstateerd: er is geen ‘warm water’
meer in de naastgelegen toiletten…
Koningsdag in en om ons Buurthuis
Helaas GEEN KINDERACTIVITEITEN op 26 april 2014! We zijn in onze vorige nieuwsbrief helaas te
voorbarig geweest: het lukt onze twee vrijwilligers jammer genoeg niet om de organisatie van het kinderfestijn
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op Koningsdag rond te krijgen. Het feit dat ook een aangevraagde subsidie niet is
verleend, was een bijkomende duit in het zakje…
Om deze teleurstelling een beetje te verzachten, nodigen we iedereen die daar zin in
heeft uit om tussen 10:00 en 13:00 uur langs te komen in het Buurthuis. Ieder die dan
een kop koffie of thee of een frisdrankje koopt, krijgt van het bestuur een gratis Oranje
– tompouce (de afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid)!
Uiteraard zolang de voorraad strekt… Wordt het toch nog een feestje!
Onze twee vrijwilligers hebben overigens gemeld dat ze nu al aan het nadenken zijn over de invulling van
Koningsdag 2015, dus we hopen dat er volgend jaar wél een kinderfeest gaat komen!
Nieuwe activiteit?
De organisaties Participe, Vidomes en Vestia hebben het plan om samen met de Gemeente een wijkspreekuur
te gaan houden in Buurthuis Het Voorhof. Voorlopig één keer per maand,
waarschijnlijk op dinsdag- of donderdagochtend, dagen waarop er in het
algemeen wat drukker is. Als dit mooie plan doorgaat, zou U daar terecht kunnen
met vragen op velerlei gebied; het wordt dus een mooie aanvulling op wat
Careijn al maandelijks doet!
Als er tijdens dit spreekuur signalen worden opgevangen die duiden op behoefte
aan bepaalde activiteiten, kunnen die eventueel opgestart worden vanuit dit
wijkteam. Nadere berichten volgen!
Nieuw initiatief
We zijn op allerlei manieren bezig om geld bijeen te krijgen om de exploitatie van het buurthuis rond te krijgen.
U weet het: naast de inkomsten die we hebben door verhuur van ruimtes en de verkoop van dranken aan de
bar, zijn we volledig afhankelijk van subsidies en giften.
Nu heeft onlangs het idee bij ons postgevat om iets te gaan instellen dat
ons wat geld kan gaan opleveren: we gaan aan iedereen die ‘iets met het
Vrienden
buurthuis heeft’ vragen of hij of zij wil toetreden tot de ‘Vrienden van
Buurhuis Het Voorhof’ (afgekort VBHV). Voor een bedrag van € 10,- per
van
jaar (meer mag natuurlijk, graag zelfs!) krijgt u een fraai certificaat
Buurthuis
waarop uw ‘donateurschap’ staat vermeld. Daarnaast moet er natuurlijk
Het Voorhof
nog een tegenprestatie komen; het bestuur is op dit moment hard aan het
nadenken daarover. Mocht u een leuke suggestie hebben (eentje die bij
voorkeur niets of anders heel weinig kost), laat het ons weten!
Mocht u ook zonder dat onze tegenprestatie vorm heeft gekregen toch al
mee willen doen, stort dan uw bijdrage op bankrekening NL22 RABO 0171 7918 00 ten name van Stichting
Buurtwerk Voorhof II te Delft, onder vermelding van ‘Vrienden van Buurthuis Het Voorhof’.
Oproep
Net als vorig jaar worden er vrijwilligers gevraagd om te collecteren voor
Nationaal Fonds Kinderhulp, van 13 tot en met 19 april. Hiermee helpt u twee
partijen: kansarme kinderen in Nederland en ons buurhuis! Wij krijgen 20%
van de opbrengst van de collecte, omdat de aanwezigheid van het buurthuis
ook heel erg belangrijk is voor de kinderen in onze wijk. Denk aan ‘Athletes in
Action’ (één keer per maand en een hele vakantieweek in de zomer), de
Tamboerijn (elke week), volksdansen en toneel voor Russische kinderen.
Aanmelden als collectant kan bij Christina Terpstra via een e-mail naar
christinaterpstra@hotmail.com.

Gemeenteraadsverkiezingen
Ook dit keer gaat Buurthuis Het Voorhof dienst doen als Stembureau. Op
19 maart aanstaande zal de gymnastiekzaal van ‘s morgens erg vroeg tot
’s avonds erg laat (van 06:30 – 23:00 uur!) bezet worden door mensen
die zich bezighouden met het controleren van stempassen, het uitgeven
van verkiezingsbiljetten en het toezien dat alles op de juiste manier
verloopt.
Als u gaat stemmen (en waarom zou u dat niet doen?) kunt u natuurlijk
even langslopen bij de bar en daar een lekker kopje koffie of thee of een
frisdrank bestellen! Onze gastheren en –vrouwen, die een heel groot deel
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van de dag aanwezig zijn (waarvoor ze alle mogelijke hulde verdienen!), zullen u graag iets inschenken.
Trouwens, al eens een tosti geproefd in Buurthuis Het Voorhof? Doen!
Nog een oproep
De Klaverjasgroep zoekt nieuwe leden! Elke maandagavond van 19:30 tot 23:00 wordt er fanatiek,
maar gezellig geklaverjast in Buurthuis Het Voorhof! Hebt u zin om mee te doen, of hebt u altijd al
willen leren klaverjassen, maar is het er nooit van gekomen? Grijp uw kans! Aanmelden kan bij
Colette Halma via een e-mail naar halma@q8.com, maar gewoon binnenlopen op maandagavond
kan natuurlijk ook!
Publiciteit
Er staat weer wat nieuwe informatie op de website. Hebt u het al gezien?
www.buurthuishetvoorhof.nl
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.



Niet vergeten om eens te kijken bij de boeken in onze boekenkast (en in de dozen
daaronder…). Er zit vast wel wat voor u bij!
Kleine boeken kosten € 0,50 en grote € 1,-. Denk aan het motto ‘Lezen is leuk, en niet alleen
in de Boekenweek!’



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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