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Nummer elf!
In het nieuwe seizoen gaan we gewoon door met allerlei activiteiten in Buurthuis Het Voorhof, zowel ‘oude
bekende’ als nieuwe. We gaan ook 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
Nadat we in het vorige seizoen afscheid hebben moeten nemen van een aantal vrijwilligers, wat
we natuurlijk jammer vonden, hebben we goede hoop dat we binnenkort weer een paar nieuwe
mensen kunnen verwelkomen. Die zullen na een gedegen inwerkperiode hun rol kunnen vervullen
als gastheer of –vrouw of als dagelijks beheerder. In de volgende nieuwsbrief wellicht een foto en
een korte beschrijving van een van hen!
Renovatie
In de vorige nieuwsbrief hebben we het al aangekondigd: dankzij gulle donaties van Fonds 1818 en het Oranje
Fonds kunnen we ein-de-lijk iets gaan doen aan de ernstige staat van verwaarlozing waarin het Buurthuis
verkeert. Er zullen maar weinig mensen zijn die het niet met ons eens zullen zijn dat onderhoud hard nodig is.
Als de firma’s Frans de Bruijn Onderhoud, W. Daniëls Glashandel en J. van Scheijndel Schilderwerken
hun werkzaamheden hebben voltooid, staat er een pand dat de komende jaren weer winterse buien en zomerse
zonneschijn kan weerstaan en dat ook er nog eens uitnodigend uitziet!
We willen nog een keer onze grote dank uitspreken aan de
twee fondsen die deze renovatie mogelijk hebben
gemaakt: Fonds 1818 en het Oranje Fonds. Ook het feit
dat de Gemeente Delft er in een wel bijzonder korte tijd in is geslaagd de vergunningsaanvraag-procedure af te
handelen (en positief te beslissen) is iets waar we heel blij mee zijn!
Buurtavond
De eerste Buurtavond van het seizoen wordt gehouden op 1 oktober aanstaande, één week
later dan u gewend bent. We gaan die avond kijken of we onze spelletjes-vaardigheden weer
op het gewenste niveau kunnen brengen na de vakantieperiode. De standaard Buurtavondbijdrage is € 1,50.
Noteer dus in uw agenda of voer in in uw smartphone:
woensdag 1 oktober van 19:30 - 21:00 uur Buurtavond!
Nog maar een keer een herhaling van wat er in een vorige nieuwsbrief stond: als u zin heeft (of het een
uitdaging vindt…) om ook een keer voor 15 tot 20 mensen te koken, bent u van harte welkom om uw kunsten
te tonen bij een van de volgende Buurtavonden. Meld u aan via buurthuisvoorhof.adm@gmail.com! En, het
hoeft geen soloactie te zijn: u mag het ook samen doen met uw partner, beste vriend of vriendin, kind, ouder,
kortom wie dan ook!
Burendag
27 september is de dag waarop we met elkaar weer hand- en spandiensten gaan leveren om het Buurthuis
weer een beetje mooier te maken. We gaan dit keer niets doen aan de buitenkant
(behalve dan het opnieuw in de beits zetten van het hekwerk op het ‘voorplein’), omdat
dat tijdens de renovatiewerkzaamheden die dan waarschijnlijk nog in volle gang zijn, niet
zo erg veel zin heeft. Ook ramen zemen aan de buitenkant (wat eigenlijk best nodig is…)
is verspilde moeite als die ramen vervangen gaan worden door dubbel glas!
We willen wél het een en ander gaan doen aan de binnenkant van het
gebouw, waarbij u moet denken aan het repareren van beschadigingen
aan wanden, het witten van enkele plafonds en het schilderen van
muren. Mocht dat een hobby van u zijn, of mocht u gewoon zin hebben om ons een handje
te helpen: u bent welkom! In verband met de logistiek, de hoeveelheid in te kopen lunchingrediënten en de verdeling van de klussen is het wel belangrijk dat u zich aanmeldt via
buurthuisvoorhof.adm@gmail.com. Iedereen die daadwerkelijk komt meehelpen krijgt een
lunch aangeboden; voor assistentie bij het bereiden daarvan kunt u zich ook opgeven!
Let op: als u op de website van Burendag naar onze aanmelding kijkt, houd er dan rekening mee dat daar een
onjuiste eindtijd staat vermeld: we starten om 10:00 uur en we stoppen er echt mee om 14:00 uur!
Careijn
U hebt het al kunnen lezen op de poster achter het raam van het Buurthuis: het Inloopspreekuur van Careijn
duurt in het nieuwe seizoen maar een half uur, van 11:15 – 11:45 uur. Rianne Hogervorst start op de laatste
dinsdag in september, de 30e dus.
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Nieuwe computers
Er werd al een tijdje over geklaagd, de computers die we ter beschikking stellen in het Buurthuis voor het
volgen van cursussen. Ze waren oud (al toen we ze kregen van Participe) en – al zegt u dat misschien niet
zoveel – ze werkten onder Windows XP, wat al een tijdje geen echte aanbeveling
meer is… Toen Microsoft aankondigde dat men met het onderhoud op Windows XP
ging stoppen, moesten we wel gaan nadenken over vervanging. Computers en
software zijn echter duur, dat is bekend. Gelukkig vonden we de TU Delft bereid om
een aantal voor hen ‘overjarige’ en dus niet meer bruikbare computers aan ons over
te doen, compleet met beeldscherm, toetsenbord en muis. Daar zijn we natuurlijk
zeer dankbaar voor.
Via een andere weg konden we aan betaalbare software komen, waarvoor de
Marcuskerk (eigenlijk: ‘Wijkgemeente Mattheüs van de Protestantse Kerk in Nederland’) ons een donatie deed.
Ook dáár zijn we natuurlijk heel blij mee! We moeten de spullen nog ‘even’ inrichten, maar binnenkort zullen de
mensen die bij ons een computercursus volgen of deelnemen aan een activiteit waarbij computers gebruikt
worden, niets meer te klagen hebben over de hardware en de software!
Nieuwe activiteit?
Met ingang van het nieuwe seizoen start er – als er tenminste voldoende
belangstelling voor is – een nieuwe inloop-activiteit in ons Buurthuis:
Spelletjesmiddag voor mannen, als tegenhanger van de Conversatie
Nederlands die alleen voor vrouwen is bedoeld. Elke dinsdag van 14:00 – 16:00
uur kunnen mannen met elkaar converseren (een mooie gelegenheid om het
Nederlands een beetje op te krikken!) terwijl ze zich bezighouden met spelletjes.
Informatie te verkrijgen door middel van een telefoontje naar 015 261 6006 of
via buurthuisvoorhof.adm@gmail.com! Daar kunt u zich ook aanmelden.
Vrienden van Buurthuis Het Voorhof
We zijn nog aan het nadenken over de invulling, maar we beginnen nu een paar ideeën te ontwikkelen over hoe
we een lidmaatschap van de VBHV interessant kunnen maken voor u! Binnenkort hopen we u meer te kunnen
vertellen. Mocht het Buurthuis u zó na aan het hart liggen dat u, ook zonder dat u over meer details beschikt,
toch al mee wilt 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’.
Publiciteit
We zijn aan het experimenteren met een regelmatig bijgewerkte ‘Activiteitenladder’ op onze
website. Als dat eenmaal werkt, kunt u van dag tot dag zien welke activiteiten op welke
dag(en) in een maand worden georganiseerd, en bij wie u daarover informatie kunt
verkrijgen. Weer een reden om www.buurthuishetvoorhof.nl toe te voegen aan uw
favorieten!
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.

2 van 3

Nieuwsbrief

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

#11 – september 2014

Stichting Buurtwerk Voorhof II werkt samen met

Heeft een deel van onze renovatie bekostigd en sponsort ons met
Burendag

Heeft een deel van onze renovatie bekostigd

Heeft onze website gebouwd en helpt ons met het koppelen van
de een digitale activiteitenagenda aan onze administratie

Betaalt de huur van de ruimtes voor enkele van de in het
Buurthuis georganiseerde activiteiten

Geeft ondersteuning op juridisch gebied

Heeft ons geholpen bij de aanschaf van een nieuwe CV-ketel

Helpt ons bij het ontwikkelen van een op realistische aannames
gebaseerde toekomstvisie en strategie

Steunt ons met donaties voor het opknappen van het Buurthuisinterieur en de aanschaf van software voor de computers

Ondersteunt ons met het delen van hun netwerk, aanbod van
wijkgerichte expertise en praktische adviezen

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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