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Nummer acht!
Ook al begint het seizoen zo’n beetje op zijn einde te lopen (wat we kunnen merken aan het langzaam
afnemende aantal activiteiten), gaan we gewoon door met de nieuwsbrief over het Buurthuis en de mensen die
daar hard aan het werk zijn. Ook deze 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
Van het vrijwilligersfront even geen nieuws: er zijn momenteel geen nieuwe mensen die zich aan u zouden
kunnen voorstellen. We hebben besloten om pas in augustus, als het nieuwe seizoen van start gaat, te gaan
praten met aspirant-vrijwilligers die bijvoorbeeld dagelijks beheerder of gastvrouw of –heer willen worden.
Buurtavond
De buurtavond van 23 april was weer een geslaagde: de twee koks, Marianne
Brounné en John Bloem hebben het er maar knap druk mee
gehad. Daarom een paar foto’s van de voorbereidingen. John
meldde ons:
“Op de Buurtavond aten wij macaroni met gehakt, Italiaanse
tomatensaus en groenten en een salade (komkommersalade en
koolsalade). Iedereen vond het een geslaagde maaltijd, alleen de
porties waren wat groot uitgevallen. Ik kijk veel naar mijzelf als
het om de hoeveelheid gaat en ik heb er niet zo bij stilgestaan dat
de meeste (oudere) aanwezigen niet zulke grote eters zijn, maar
al doende leert men. Tot de volgende keer!”
De Italiaanse maaltijd werd door de bezoekers zeer gewaardeerd. Er gingen zelfs
stemmen op die zeiden dat alleen uit het ontbreken van een warm Italiaans zonnetje bleek dat men zich in
Delft bevond…
De volgende Buurtavond vindt plaats op 21 mei van 19:30 – 21:00 uur. Lennard Pisa komt een lezing geven
over het houden van bijen. Lennard is zelf imker en verder doet hij als bioloog bij de universiteit van Utrecht
onderzoek naar de bijensterfte. Het is een lezing met een PowerPoint-presentatie.
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.
O ja, iedereen die ook een keer zin heeft om voor 15 tot 20 mensen te koken is van harte welkom! Het hoeft
geen 'haute cuisine' te zijn, het gaat vooral om de gezelligheid! En we proberen de kostprijs van de maaltijden
rond de € 2,50 te houden (exclusief de eigen bijdrage van € 1,50 voor 3 uur huur van de Ontmoetingsruimte).
Gegadigden: aanmelden bij christinaterpstra@hotmail.com! Doen!
Buurthuis Het Voorhof rookvrij
Met ingang van 1 mei mag er in het Buurthuis niet meer gerookt worden. De redenen
daarvoor hebt u in de vorige nieuwsbrief al kunnen lezen; we denken dat alle niet-rokers deze
maatregel zullen kunnen waarderen. We hebben in de vorige nieuwsbrief gemeld dat roken
voortaan alleen op het ‘achterpleintje’ is toegestaan. Na rijp beraad hebben we echter
besloten dat er aan de voorkant van het pand, vanuit de voordeur gezien aan de linkerkant,
een ‘rookzône’ wordt gecreëerd. Er komt daar een asbak - als u dit leest staat hij er al - en
we zijn op zoek naar een bankje om het voor degenen die niet buiten roken kunnen (maar
wel buiten moeten roken) wat aangenamer te maken.
Wilt u als u buiten een rokertje opsteekt, de peuk dan wel in de asbak doen en niet op de
grond uittrappen of in onze mooie bloembakken uitdoven? Dank!
Dames & heren rokers: de maatregel is genomen door het bestuur. Onze vrijwilligers zijn er niet voor
verantwoordelijk en hebben er ook geen stem in gehad. Daarom aan u het vriendelijk verzoek om er niet met
hen over in discussie te gaan!
Mededeling
Naast de bar, tegen de muur, staan twee vuilnisbakken. Boven één van die twee hangt een
‘poster’, zoals u op de foto hiernaast kunt zien. Die ‘poster’ vermeldt de tekst ‘Plastic’ met
daaronde een paar pijlen die duidelijk naar die vuilnisbak wijzen. Er schijnen mensen te zijn
die de bedoeling hiervan maar niet in de gaten hebben. Voor die mensen dus maar een extra
uitleg: in deze vuilnisbak mogen alleen voorwerpen van plastic worden gegooid! Dus
koffiebekers, roerstaafjes, wegwerpbestek, maakt niet uit, als het maar van plastic is!!
Nog een opmerking hierbij: de bekerhoudertjes zijn bedoeld om meerdere keren te
gebruiken. Die hoeven dus niet te worden weggegooid (tenzij ze kapot zijn, uiteraa rd). We
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vinden helaas te vaak nog helemaal in orde zijnde bekerhouders in de vuilnisbakken (gelukkig ook in de plasticbak, dat dan weer wel…), en dat betekent dat we weer nieuwe moeten kopen. Zonde van het geld!
Koningsdag in en om ons Buurthuis
Er zijn nog best wat mensen langsgekomen voor een tompouce, op Koningsdag. Niet
zoveel als we hadden gehoopt, en ook best wel wat minder dan waarop we hadden
gerekend, dat wel. Een aantal vrijwilligers heeft nu dan ook te kennen gegeven
voorlopig het woord ‘tompouce’ niet meer te kunnen horen…

Nog een mededeling
U heeft het al kunnen lezen op de poster op de voordeur van het Buurthuis, maar voor de
zekerheid ook nog even in deze nieuwsbrief:
Het inloopspreekuur van Careyn is wegens vakantie van de wijkverpleegkundige verzet van 27
mei naar 3 juni! Het laatste spreekuur werd niet meer gehouden door Jenneke van der Sar; zij
heeft een andere baan gezocht en gevonden. Haar plaats wordt ingenomen door Rianne
Hogervorst, die telefonisch bereikbaar is op 06 1214 1965.
Verkiezingen voor het Europese Parlement
Op 22 mei is Buurthuis Het Voorhof weer een van de Delftse stemlokalen. De
Gymnastiekzaal is dan weer gevuld met stemhokjes en een tafel waarachter
de verkiezingscommissie plaatsneemt.
Let op: dat heeft een paar gevolgen voor de activiteiten: het SIS verblijft in
de Ontmoetingsruimte in plaats van in het Computerlokaal en de les van
Chiel Nienhuis gaat ’s avonds niet door!
Publiciteit
Binnenkort komt er weer nieuwe informatie bij op de website. Houd
www.buurthuishetvoorhof.nl dus in de gaten!
En nóg een mededeling
Buurthuis Het Voorhof is géén plek waar u zakken met tweedehands kleding of andere ‘oude spullen’ kunt
inleveren! Dat kan alleen binnen twee weken vóór een aangekondigde rommelmarkt. Het is misschien goed
bedoeld, maar nu moeten we zelf die zaken naar een écht inzamelpunt gaan brengen zonder dat het ons iets
oplevert. U bespaart ons dus veel gedoe als u uw oude kleren en andere spulletjes zélf op het juiste punt
aflevert!
MAAR: oude boeken kunt u wél bij ons kwijt!
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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