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Nummer tien!
Inderdaad. We hadden geschreven dat er in de vakantiemaanden juli en augustus geen nieuwsbrief zou
verschijnen, omdat de meeste activiteiten in het Buurthuis in die periode ook stilliggen. Desondanks toch dit
bericht, want we hebben nieuws!
Renovatie
Misschien hebt u het al gelezen in de Delftse Post of een ander blad: we hebben een vergunning aangevraagd
om het Buurthuis te gaan renoveren, en vandaag (29 augustus) kregen we bericht dat die is verleend! Dus zult
u binnenkort regelmatig mensen met steigers en gereedschap bezig zien! Wat gaan we doen?
1.
We gaan (eindelijk) de houten beplanking van de noord- en de zuidgevels van het pand laten vervangen
door plaatmateriaal. Dat dat hard nodig is, zult u beslist met ons eens zijn. Van het hele pand worden de
zogeheten boeiborden bovenaan de gevels, waarop het dak aansluit, ook vervangen. Dat moet omdat er
in de loop van de tijd vocht achter die boeiborden is terechtgekomen, waardoor de zaak zo hier en daar
aardig is gaan rotten.
2.
In het hele pand worden de buitenramen, die nu nog uit enkel glas bestaan, vervangen door dubbel glas.
Sommige van de ‘klapramen’ bovenin de kozijnen worden vervangen door vaste ramen (natuurlijk ook
met dubbel glas) met een ventilatierooster.
3.
Al het houtwerk aan de buitenkant van het pand en de
stalen kolommen worden geschilderd, uiteraard nadat
ze grondig zijn schoongemaakt en het houtwerk waar
nodig is gerepareerd. De onderste kozijndelen van een
aantal ramen hebben in de loop van de jaren aardig
wat water te verwerken gekregen en zijn in slechte
staat. Hiernaast alvast een impressie van hoe het eruit
gaat zien: de gevelbeplating wordt ‘schelpwit’ (zeg
maar ‘gebroken wit’), de stalen kolommen, de
openslaande ramen en de deuren worden donkergroen
en de raam- en deurkozijnen worden mosterdgeel, in
onze ogen een heel mooie combinatie!
Dat gaat een bom duiten kosten, zeker? Inderdaad, dat mag je wel stellen. We zijn dan ook heel erg blij met en
dankbaar voor het feit dat twee ‘Goede Doelen’- fondsen, Fonds 1818 en het Oranje Fonds, ons alle twee
een bedrag hebben gedoneerd. Hiervan kunnen we de renovatie van de buitenkant van het pand betalen en we
houden ook nog wat over om voorzichtig aan de binnenkant te kunnen gaan
beginnen. Naast schilderwerk, dat we
voor een deel ook samen met een aantal
vrijwilligers kunnen doen, valt in de
diverse ruimtes nog het nodige te
verbeteren en verfraaien. Denk alleen maar eens aan de ongezellige (en
dure!) verlichting, de lelijke plafonds, de kale, gordijnloze ramen met op
een aantal plekken kapotte luxaflex, de vloerbedekking die hier en daar scheuren vertoont, en zo kunnen we
nog wel even doorgaan… Maar, zoals gezegd, dat zit voor een deel nog in de pen. Eerst de buitenkant!
Gelukkig hebben de drie bedrijven die deze renovatie voor ons gaan uitvoeren, de nodige ervaring in het
‘samenwerken’, en dat bedoelen we letterlijk. Natuurlijk moeten er afspraken worden gemaakt over wie wat
wanneer vóór wie en ná wie gaat doen; het zou zonde zijn om pas geschilderde kozijnen te moeten
beschadigen om er dubbel glas in te plaatsen… We hebben het volste vertrouwen in de goede afloop!
Dit alles kan – dat zult u begrijpen – voor enige overlast zorgen. We hopen dat u daar begrip voor zult kunnen
opbrengen. Aan de andere kant willen we het u mogelijk maken om aan uw vertrouwde activiteiten te blijven
deelnemen, ook als er buiten mensen aan het werk zijn. Met recht: tijdens de verbouwing blijft de winkel
gewoon open!
Dus: “It giet oan!”

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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