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Nummer zeven!
We gaan rustig, maar gestaag door! 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 (die we al eerder hebben genoemd in een vorige
nieuwsbrief, maar nu mag hij zichzelf voorstellen…):
George van Steenveldt
Mijn naam is George van Steenveldt. Eind vorig jaar heeft Christina mij gevraagd een
helpende hand te bieden in het Buurthuis. Hier heb ik even over moeten nadenken, omdat
ik niet iemand ben die thuis stil achter de geraniums zit. Ik ben namelijk al bijna 10 jaar
plaatsvervangend beheerder van Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. Daar werken 125
vrijwilligers, volgens hetzelfde principe als in het Buurthuis (maar wel een heleboel
meer…). Uiteindelijk heb ik maar “ja” gezegd op de vraag van Christina.
Voorheen heb ik bij de TU-Delft gewerkt. Dit heb ik ongeveer 35 jaar gedaan, de laatste
20 jaar als facility manager. Erg leuk werk maar erg intensief: je bent een soort regelneef
en hebt met aardig wat partijen te maken. Verder heb ik heel wat aan sport gedaan in
mijn leven: tennis, wedstrijdzwemmen (ooit nog Goud en Zilver gewonnen bij de Marinekampioenschappen op Curaçao!), schermen (40 jaar lang) en ook nog volleybal.
In het Buurthuis bemoei ik me met van alles op technisch (beheer-)gebied, maar probeer bovenal al die
vrijwilligers met hun verschillende karakters lekker te laten samenwerken, en dat lukt goed volgens mij! Graag
tot ziens!
Buurtavond
De buurtavond van 19 maart werd goed bezocht: omdat die dag ook de Gemeenteraadsverkiezingen werden
gehouden, was er geen maaltijd, maar waren er des te meer spelletjes te doen – en die werden enthousiast
gedaan! De stemming zat er zó goed in dat zelfs een van de stemlokaal-vrijwilligers, die even zijn energie kwijt
moest (het is ten slotte een hele zit, een dag lang stemmen inzamelen!), langskwam en mee ging sjoelen. Het
bleek de eerste keer van zijn leven te zijn dat hij sjoelstenen in zijn handen had…
Omdat het de vorige keer zo goed is bevallen (en dan bedoelen we aan zowel de
bereiders- als de gebruikerskant), gaan voor de volgende Buurtavond John Bloem en
Marian Brounné weer aan de slag om een lekkere pastamaaltijd te bereiden. Er wordt
gefluisterd dat beiden zelfs een enkele les Italiaans hebben gevolgd in het Buurthuis om
nog beter in de juiste stemming te komen. Die Buurtavond vindt plaats op 23 april van
18:00 – 21:00 uur; inschrijven kan weer op het bekende e-mailadres
buurthuisvoorhof.adm@gmail.com of via een telefoontje naar 015-261 6006, tussen 9:00
en 13:00 uur.
Let op: u krijgt geen aparte uitnodiging meer voor de Buurtavond!
Een minder leuke mededeling
- voor een enkele bezoeker, althans. Het merendeel van de mensen die regelmatig in het Buurthuis komen zal
er blij mee zijn, of er anders niet om geven:
Het bestuur heeft besloten om het Buurthuis rookvrij te maken. Met ingang van 1 mei
aanstaande gaat het ‘rookhok’ dicht. We gaan daarvan (nadat het grondig is gelucht) een
spreekkamer maken. We hebben deze beslissing genomen omdat we het risico van brand niet
willen lopen: we zijn tenslotte verantwoordelijk voor alle mensen die zich in het Buurthuis
bevinden en ook is de verzekeringspremie best een groot bedrag op de maandelijke
uitgavenposten. Daarnaast is het voor niet-rokende bezoekers niet erg prettig om bij het
binnenkomen van het gebouw eerst door een zware nicotinelucht heen te moeten.
U mag als u wilt een sigaar of sigaret opsteken op het ‘achterpleintje’. Wel de peuken in de
daarvoor neergezette emmer deponeren, alstublieft!
Koningsdag in en om ons Buurthuis
Voor de zekerheid vermelden we het nog een keer: op Koningsdag (26 april) is het
Buurthuis open tussen 10:00 en 13:00 uur, en als u dan kop koffie of thee of een
frisdrankje koopt, krijgt u van het bestuur een gratis Oranje – tompouce!
Zorg dat u niet te laat bent, want we hebben er natuurlijk geen honderden…
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Helaas… een overlijdens bericht
Afgelopen donderdag kregen we te horen dat Nelly Overvoorde, al jarenlang een trouwe
bezoekster van de Buurttafel én de Buurtavond, toch nog onverwacht is overleden. Op de
eerste Buurtavond van dit jaar, op 22 januari, vertelde ze dat ze ongeneeslijk ziek was.
Nelly heeft Buurthuis Het Voorhof altijd een warm hart toegedragen. Dat bleek zeker ook
toen de Gemeente Delft aankondigde van plan te zijn te stoppen met het beheren en
subsidiëren van buurthuizen: ze heeft de toen door buurtbewoners opgerichte actiegroep
altijd moreel én financieel gesteund.
De reguliere Buurtavond-deelnemers zullen haar missen!
Juridische ondersteuning
Toen mevrouw mr. Afshan Alam-Khan bij ons informeerde naar mogelijkheden om zich in te zetten voor
vrijwilligerswerk, hebben we daar positief op gereageerd. Zij gaat het bestuur juridisch ondersteunen. Dat kan
heel handig zijn, als er bijvoorbeeld een kwestie is met de Gemeente of een andere instantie. Hieronder een
korte introductie van mevrouw Alam-Khan:
“Met meer dan 14 jaar ervaring in de advocatuur in Hoofddorp en omstreken, waarvan 5
jaar als compagnon, heb ik vanaf 1 januari 2014 mijn eigen kantoor in Delft. Ik ben
gespecialiseerd in Personen- en Familierecht, Vreemdelingenrecht (regulier),
Vreemdelingenbewaring en Sociale Zekerheidsrecht. Voor zaken die ik niet zelf behandel,
kan ik u gericht doorverwijzen naar gespecialiseerde collega’s.
Speciale aandacht besteed ik aan de praktische kant van de zaak. Conflicten dienen in de
eerste plaats in overleg en op een vreedzame manier opgelost te worden. Mocht dit niet
lukken, dan is procederen de weg. In (familie)zaken is er niet een winnaar en een
verliezer. Het gaat erom dat u uw leven, na een (redelijke) oplossing van het conflict,
weer kunt oppakken en verder kunt gaan.
Graag verwelkom ik u op mijn kantoor in het Mercurius-gebouw (naast Yosshi),
tegenover Passage De Hoven; naast Nederlands en Engels spreek ik ook Urdu, Punjabi en Hindi.”
Vrienden van Buurthuis Het Voorhof
We zoeken nog steeds naar manieren om iets terug te doen voor de leden van
de VBHV (wat was dat ook alweer…? O ja, ‘Vrienden van Buurthuis Het
Voorhof’!). Er zijn jammer genoeg nog niet veel suggesties binnengekomen,
Vrienden
maar we kunnen bedrijven, verenigingen en instanties al wel gratis
(advertentie-)ruimte bieden oponze website. Daarom nogmaals de oproep om
van
na te denken over wat u nu een leuke tegenprestatie van ons zou vinden als u
Buurthuis
zou overwegen om toe te treden tot de VBHV!
Het Voorhof
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’.
Nog een keer
De Klaverjasgroep zoekt nog steeds 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! Dat kan dit seizoen nog precies één keer, op 14 april; het nieuwe seizoen start in
september.
Aanmelden bij Colette Halma via een e-mail naar halma@q8.com.

Publiciteit
Binnenkort komt er weer nieuwe informatie bij op de website. Houdt
www.buurthuishetvoorhof.nl dus in de gaten!

Voor wie het nog niet wist…
We doen een heleboel in het Buurthuis: hieronder de Activiteitenladder van een willekeurige week. Zit er niet
iets voor u bij?
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Ten slotte nog dit:

We zamelen géén mobiele telefoons, printer cartridges en oud ijzer meer in! Het kostte veel meer tijd (en
geld) om de spullen op te slaan en in te leveren dan dat het opleverde…


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 maar € 0,50 en grote relatief nog minder:
maar € 1,-!



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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