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Nummer twaalf!
Een primeur: voor het eerst heeft een van onze ‘activiteitenleiders’ een introductie over zichzelf geschreven, en
daarmee een aanzet gegeven tot een nieuwe rubriek: ‘Onze activiteitenleiders’! Dus (weer) iets nieuws in de
nieuwsbrief over het Buurthuis en de mensen die daar hard aan het werk zijn. Dit nummer bevat weer terugen vooruitblikken en nieuws over geplande en al lopende activiteiten. We wensen u veel leesplezier en:
reageren mag natuurlijk! Graag zelfs!
Onze vrijwilligers
Jammer, jammer… Het zag er even veelbelovend uit, maar toch zijn we er nog niet in geslaagd
om mensen te vinden die als dagelijks beheerder of gastvrouw/-heer actief willen zijn. We
blijven ons best doen (vooral Christina besteedt hier veel tijd aan) en hopen u in een volgende
nieuwsbrief te kunnen vertellen: we hebben er weer een of twee!
Mocht u mensen kennen die in aanmerking komen (of mocht u zelf zin hebben om iets in het
Buurthuis te doen): bel 06 4367 9808 of stuur een e-mail naar buurthuisvoorhof@gmail.com!
Onze activiteitenleiders
Ik ben Rianne Hogervorst, 46 jaar jong en wijkverpleegkundige bij Careyn. Binnen deze functie vervul ik de
taak als ‘Zichtbare Schakel’ in de wijk Voorhof. De wijkverpleegkundige als spil in de wijk!
Vroeger kenden de mensen haar als ‘De Wijkzuster’. De mensen in de wijk konden bij haar
terecht met vragen en problemen over gezondheid en welzijn. Lange tijd is zij weg geweest,
maar Careyn brengt haar nu weer terug.
Eén keer per maand houd ik spreekuur in het Buurthuis Het Voorhof, elke laatste dinsdag van
de maand, van 10.45 uur-11.15 uur. (Let op: het spreekuur is na overleg met bezoekers van
het Buurthuis een half uur vervroegd!).
Misschien wilt u eens van gedachten wisselen over uw gezondheid of uw leefsituatie, of wordt
u minder mobiel en zoekt hulpmiddelen zoals een rollator of een rolstoel. Hebt u hulp nodig in
de huishouding? Ook met die aanvraag kan ik u helpen! U kunt ook bij mij terecht als u zich zorgen maakt over
het welzijn van mede-wijkbewoners. Ik ga vertrouwelijk om met uw signaal. Tijdens het inloopspreekuur kan ik
een kleine gezondheidscheck bij u afnemen en u advies geven op het gebied van een gezonde leefstijl.
Ik ben te bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op telefoonnr. 06 1214 1965 of via mijn
e-mailadres r.hogervorst@careyn.nl.
Ik kijk uit naar een ontmoeting met u en hoop u te zien op het inloopspreekuur!
Renovatie
Zo op het oog leek er nog maar weinig te gebeuren, maar vergis u niet: er zijn al aardig
wat dingen aangepakt – en ook al waardig wat zweetdruppeltjes vergoten! Onze CRP
(‘Coördinator Renovatie-Project’) John Bloem heeft een
van de eerste dingen gedaan die op de werklijst stonden:
het controleren en waar nodig repareren van de onderste
delen van de raamkozijnen. Dat moet uiteraard gebeuren
voordat er dubbel glas geplaatst kan worden. Met
schilder John van Scheijndel is hij nu bezig om de
klapramen te veranderen in vaste ramen: daar komen
straks dubbelglas ramen met een ventilatierooster in. Het
moeizame openen (sluiten ging wat gemakkelijker…) van
die klapramen is dan verleden tijd!
Aannemer Frans de Bruijn is met zijn mensen begonnen aan het vervangen van de oude grauwe panelen rond
de entree van het pand. De nieuwe witte wandpanelen zijn daar al te bewonderen.
Ook bleek dat het Buurthuis in de afgelopen jaren illegale inwoning heeft gehad:
toen hij begon met het slopen van de oude
boeiborden, bleken daar een paar vogelnesten
achter te zitten…
Het hout achter de boeiborden is gelukkig nog in
redelijke tot goede staat; nadat er de nodige
conserveringsmiddelen op zijn gesmeerd, moet dat ‘t
nog heel wat jaartjes kunnen uithouden.
Het blijkt overigens, dat onze verbouwing voor de
mensen die het werk uitvoeren een eruit springende
klus is. De heren wisten ons blij te vertellen dat “ze het bijna nooit meemaakten
dat ze bínnen naar het toilet konden, en zelfs in een verwarmde ruimte konden
schaften!”
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Glaszetter Tino Daniëls heeft de dubbelglas ruiten besteld. Het moment waarop de eerste nieuwe ramen
kunnen worden gemonteerd, komt steeds dichterbij!
Burendag
Gesponsord door het Oranjefonds hebben we tijdens
Burendag op 27 september een paar klussen in het
Buurthuis uitgevoerd. Daarvoor hadden zich enkele
mensen aangemeld.
We zijn begonnen met het opknappen van de Gymzaal:
daar zijn enkele wanden opnieuw in de verf gezet.
Datzelfde is gebeurd met een deel van de gang. Ook het
hek langs de ‘oprit’ is voorzien van een nieuwe laag beits.
De door onze penningmeester Laurien klaargemaakte
lunch smaakte alle vrijwilligers weer prima, en ook al zijn
we dat van haar gewend, toch een pluim, Laurien!
Een paar dagen later hebben mensen van de Vliegende
Brigade de handen uit de mouwen gestoken om het
struikgewas rond het Buurthuis eens goed aan te pakken. Daar moest namelijk een strook van een meter
worden vrijgemaakt voor de steiger van de aannemer. Als je de boeiborden aan de zijkanten van het pand
moet gaan vervangen, is het wel zo veilig als je op een goed geplaatste en gezekerde steiger kunt staan!
Ook de Vliegende Brigade-heren kregen een prima lunch, en u kunt vast wel
raden door wie díe was klaargemaakt…
De Vliegende Brigade is een project van Stichting
Stunt, opgezet voor mensen die weer mee willen doen
in het arbeidsproces en weer werkritme en
werkervaring willen opdoen. In opdracht van drie
woningcorporaties, waaronder Woonbron, voert de
Vliegende Brigade diverse opdrachten uit, zoals het
schoonhouden van pleinen en parken,
timmerwerkzaamheden en reparaties. Daarnaast wordt
er veel geschilderd in gemeenschappelijke ruimtes van
gebouwen. De Vliegende Brigade is een prachtig initiatief waar iedereen profijt van heeft,
niet alleen bewoners van Delft, maar ook de mensen de brigade zelf!
Buurtmarkt
U hebt het misschien al een beetje horen rondzingen: er komt weer een Buurtmarkt! Tijdens
deze ‘open dag’ gaan we weer een gevarieerd programma aanbieden. We zijn druk bezig met
de voorbereidingen, waarbij we gelukkig ook weer worden geassisteerd door een aantal
stagiaires. Binnen een week heeft u de flyer in de brievenbus of in uw e-mail box.
Wordt vervolgd!
Buurtavond
De Buurtavond van 1 oktober was niet erg drukbezocht, jammer genoeg. De aanwezigen hebben wél gezellig
met elkaar gekletst en wat spelletjes gedaan. We hopen dat de volgende Buurtavond, die we
gaan houden op 5 november, meer deelnemers zal trekken! Op die
avond gaan John Bloem en Marianne Brounné, ons steeds bekender
en vaardiger wordend kookduo, een bij het kille herfstweer passende
maaltijd bereiden. Na de afwas is er beslist nog wel tijd voor een paar
spelletjes!
Zoals u gewend bent: inschrijven kan via een e-mail naar
buurthuisvoorhof.adm@gmail.com of via een telefoontje naar 015 261 6006 (tussen 09:00
en 13:00 uur). U mag natuurlijk ook even binnenlopen om u aan te melden! Meedoen aan de maaltijd kost
€ 2,50 per persoon, bovenop de standaard Buurtavond-bijdrage van € 1,50. Niet vergeten, dus: woensdag 5
november van 18:00 - 21:00 uur: Buurtavond!
Noteer ook alvast de datum voor de laatste Buurtavond van dit jaar: dat wordt 17 december! Ons vlijtige
kookduo heeft al toegezegd dan een echte wintermaaltijd te gaan klaarmaken. Wat er precies op tafel gaat
komen, staat nog niet 100% vast, maar lekker wordt ‘t! Meer hierover in de volgende Nieuwsbrief.
Vrienden van Buurthuis Het Voorhof
We zijn nog steeds aan het nadenken over de invulling van dit idee. 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 -
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toch al een Vriend van Buurthuis Het Voorhof wilt worden, 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 nog niet veel verder gekomen met de ‘Activiteitenladder’ op onze website. Andere
zaken vroegen de aandacht, dus soms moet er wel eens iets blijven liggen, jammer
genoeg… We houden u op de hoogte van de vorderingen op dit punt!
Maar, ook al werkt die Activiteitenladder nog niet, u kunt natuurlijk altijd een bezoekje
brengen aan www.buurthuishetvoorhof.nl !
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 boekenverzameling. 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.
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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

Heeft de Buurtmarkt 2014 – flyer voor ons afgedrukt

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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