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Nummer vijftien!
De vijftiende nieuwsbrief, die ook de eerste van 2015 is… en dan zeggen ze dat toeval niet bestaat!
In de eerste plaats wensen wij, het bestuur van Stichting Buurtwerk Voorhof II
en alle vrijwilligers van Buurthuis Het Voorhof, u een heel goed, gezond en
voorspoedig 2015 toe. Dat het nieuwe jaar u mag brengen waar u op hoopt!
Ook deze nieuwsbrief bevat weer nieuws over Buurthuis Het Voorhof en de mensen die daar hard aan het werk
zijn, terug- en vooruitblikken en nieuws over geplande en al lopende activiteiten. We wensen u veel leesplezier
en: reageren mag natuurlijk! Graag zelfs!
Onze vrijwilligers
Deze maand: Infairio Bordewijk.
Beste lezers,
Sinds 1,5 maand ben ik vrijwilliger in Buurthuis Het Voorhof. De meeste mensen hebben mij
al in het Buurthuis gezien. Ik werk 3 ochtenden in de week als ‘dagelijks beheerder /
De foto
gastvrouw’. Ik ben 30 jaar en moeder van 2 kinderen. Naast het vrijwilligerswerk in het
houdt u
Buurthuis volg ik een studie Facility Management. Ik heb het erg naar mijn zin in het
tegoed!
Buurthuis en hoop dit werk nog lang te kunnen voort zetten!
Groetjes,
Infairio

Renovatie
De buitenkant van het Buurthuis is vrijwel klaar: alleen schilder John van Scheijndel is hier en daar nog bezig
met een kozijn of een stalen kolom. Tussen de buien door gaat hij rustig verder met schilderen.
De binnenkant is een ander verhaal: we hebben ook het huidige keukenblok (voor het raam aan de zijkant)
moeten weghalen omdat de vloer daaronder ook in slechte staat bleek te zijn. John Bloem – wie kent hem
niet, intussen – heeft weer een prestatie van formaat geleverd door ook dát werk op zich te nemen!
In de week van 19 januari wordt een nieuwe vloer gegoten. Die moet eerst uitharden
(en dan mag er dus niet op worden gelopen!), voordat de nieuwe vloertegels worden
gelegd. Daarna kan nieuw keukenmeubilair worden geplaatst, maar dat moeten we
eerst nog uitzoeken… Gelukkig kunnen we melden dat we een donatie hebben
gekregen van de Stichting Hulp aan Delftse Jongeren (voorheen ‘Het Meisjeshuis’),
waarmee we de kosten van keukenkastjes et cetera kunnen voldoen!
In de periode dat de keuken geblokkeerd is, richten we in de Creatieve ruimte en de
Ontmoetingsruimte ‘noodkeukens’ in. Dat zal van ons, de activiteitenleiders en misschien ook van u de nodige
flexibiliteit vragen, maar het is voor een goed doel, moet u maar denken…
Social Media (door Bernice Stüger)
Op onze website kunt u alle activiteiten vinden die momenteel worden gegeven in het Buurthuis. Wist u dat u
ons ook kunt volgen op de zogenoemde Social Media, zoals Facebook, Twitter, Buurtlink en Google+? Via deze
kanalen proberen we Delft zoveel mogelijk op de hoogte te houden van diverse activiteiten die in Buurthuis Het
Voorhof worden georganiseerd.
Voor onze activiteitenleiders zijn website én Social Media mooie platforms om hun
activiteiten aan te prijzen. Als u dit artikeltje leest als activiteitenleider en u wilt
hiervan gebruik maken, stuur dan in een Twitter- of ander bericht in ieder geval een
directe link naar uw website, Facebook-, Buurtlink- of Google+ - pagina, of welk ander
medium u dan ook gebruikt. Buurthuis Het Voorhof heeft ook een LinkedIn - pagina
die wordt gebruikt voor netwerkactiviteiten.
Een Twitter-bericht mag maar 140 tekens bevatten. Op Facebook en Google+ hebben
we wat meer mogelijkheden. Wilt u via ons adverteren, dan hebben wij van u
minimaal de volgende gegevens nodig:

Soort activiteit (wie, wat, waarom),

Datum, tijd, locatie,

Contactgegevens,

Eventueel uw website,

Graag een leuke relevante afbeelding,
In de virtuele wereld vindt u ons hier:

Hoe lang het bericht moet blijven staan.
www.buurthuishetvoorhof.nl
www.linkedin.com/in/buurthuishetvoorhof
www.facebook.com/BuurthuisHetVoorhof
https://twitter.com/VoorhofII
https://plus.google.com/104915272240385042312/posts
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Kerstmaaltijd (door Laurien Seip)
Nog tijdens de voorbereiding van de Kerstmaaltijd kregen we plotseling bericht van het Klein Bretelerfonds uit
Delft: ook dit jaar kwamen we weer in aanmerking voor een gift uit het zogenoemde ‘Dam – legaat’, op
voorwaarde dat het geld besteed zou worden aan de senioren in onze wijk. In 2013 hadden we ook al een
mooie bijdrage ontvangen, maar wij hadden er geen idee van dat we nu weer in de prijzen zouden vallen!
Daardoor konden we een ‘echt’ kerstdiner organiseren, dit keer verzorgd door Firma Van
Buiten. Onze keuze is op deze horecaondernemer gevallen omdat men daar werkt met mensen
met een beperking. De firma begeleidt die mensen en geeft ze een opleiding. We vonden dat een
mooie manier om voor beide partijen iets aan het Kerstgevoel bij te dragen!
De week voorafgaande aan de 17e december hebben alle vrijwilligers van
ons Buurthuis meegeholpen met de versiering. We kregen een kerstboom
te leen voor de gymzaal, zodat er ook daar een beetje kerstsfeer kon worden gerealiseerd
en we mochten van een van onze activiteitenleiders een wandversiering lenen met daarop
een levensechte kerstboom. Op een aantal bijbehorende papieren kerstballen kon men zijn
goede wensen opschrijven om daarna de bal in de kerstboom te hangen. Als we de
deelnemers mogen geloven, en dat doen we, zag alles er gezellig en verzorgd uit.
De maaltijd, die was bereid met biologische producten, smaakte voortreffelijk en er
was voor alle 35 deelnemers ruim voldoende. De medewerkers van Firma Van
Buiten beperkten zich niet tot het opwarmen en uitserveren van de gerechten,
maar ontvingen de gasten al bij binnenkomst, namen jassen aan en begeleidden ze
naar hun tafel. Iedereen was in opperste verbazing over zoveel goede zorgen!
Tijdens de maaltijd nam het bestuur even de gelegenheid te baat om twee
vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Ondanks dat we dat graag zouden willen,
hebben we niet genoeg financiële armslag om onze vrijwilligers een vergoeding te
geven voor hun tijd en hun inzet. Maar er zijn er twee
die in het afgelopen jaar toch wel erg veel privé-uurtjes in het Buurthuis hebben
doorgebracht en heel wat werk hebben verricht: John Bloem en Willem-Jan
Huntjens. Om die reden kregen beide heren uit handen van secretaris Rob
Senechal een cadeaubon.
Na afloop moesten we wél zelf de afwas doen… (maar dat was van tevoren zo
afgesproken). Met hulp van velen was het snel gepiept. Nog een laatste glaasje met
elkaar, een kerstcadeautje bij het naar huis gaan en toen zat het Kerstfeest 2014 er
weer op. Omdat we alles konden betalen uit de schenking, was de in de vorige
nieuwsbrief genoemde eigen bijdrage van € 4,- per persoon niet nodig. Alle gasten hebben toen dit bedrag, en
vaak nog meer, gedoneerd aan het Buurthuis, waarvoor wij de gulle gevers natuurlijk hartelijk dank zeggen!
Nieuwe activiteiten
Deels al gemeld in de vorige nieuwsbrief, maar nog een keer onder uw aandacht gebracht: nieuwe activiteiten
in Buurthuis Het Voorhof!

Creatief Atelier
Een keer wat anders, een keer wat nieuws. Wil je komen breien, haken of
borduren...? Hoe was het ook al weer of DAT wil ik leren! Vezelvlies maken of
Tyvek verwerken? In het Creatief Atelier kun je onder leiding van docent en
beeldend kunstenaar Elise Kloppers vele kanten op. Vanaf 5 februari 2015 elke
donderdag van 13:30 – 16:00 uur, bij voldoende belangstelling, uiteraard.
Voor inlichtingen kunt u Elise bellen op 015 256 5075 of via een e-mail naar
e.kloppers@hccnet.nl. Daar kunt u zich ook direct aanmelden. Neem een kijkje
op Elise’s website voor meer informatie: www.elisekloppers.com!


Op adem komen bij God
Vier avonden stil zijn, bewust met je ademhaling omgaan, ontspannen en God ontmoeten door zijn
verhalen te overdenken. Ton Nap wil samen met u tijd inruimen om even aan het hoge tempo van het
leven van vandaag te ontsnappen. Dat wil hij gaan doen op donderdag van 20:00 – 21:45 uur,
beginnend op 30 januari aanstaande en dan om de twee weken! De vierde avond is dus op 13 maart.
Inlichtingen kunt u verkrijgen bij Ton zelf (op tel. 06 1526 1968 of via een e-mail naar a.nap@ziggo.nl)
en bij Greet Visser op tel. 015 262 1746 / e-mail greet.visser@solcon.nl. U mag bijdragen in de kosten
van het organiseren, maar dat is vrijwillig!



Acteerlessen voor 55-plussers
Altijd al gedroomd van een carrière op het toneel? Nu kunt u de eerste stap zetten! Mikaël Martin
(bekend van de jeugdserie Bas-Boris Bode en programma’s als Zonder Ernst., Onderweg naar Morgen en
Kees & Co leert u in tien lessen de eerste beginselen van het acteren. Dat gaat hij doen – bij voldoende
belangstelling, natuurlijk – op maandag van 11:00 – 12:00 uur. De start is op 16 februari; de laatste les
op 20 april. Kosten: € 60,- per deelnemer. Inlichtingen zijn te verkrijgen op tel. 06 1785 6928;
aanmelden kan tot 2 februari via een e-mail naar st.maki@yahoo.com. Het lesgeld dient u voor de start
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van de lessen over te maken naar bankrekeningnummer NL65 ABNA 0450 1243 98 ten name van
‘st.MAKI’, onder vermelding van uw naam en ‘Acteerlessen’.


Life Center Delft
Elke zondagmiddag van 14:00 – 15:30 uur een bijeenkomst waarbij Eric en Nuris Bruin van de
geloofsgemeenschap Life Center Delft u gelegenheid willen geven om elkaar te ontmoeten en vanuit het
geloof in God elkaar te bekrachtigen en activeren. Inlichtingen verkrijgbaar op tel. 06 4458 8134 of via
een e-mail naar libertadcris13@gmail.com.

Informatie vragen over of inschrijven op een of meer van deze activiteiten kunt u natuurlijk ook doen via
buurthuisvoorhof.adm@gmail.com of via een telefoontje naar 015 261 6006!
Nieuwe stoelen
Onze oude stoelen begonnen steeds meer problemen te krijgen: steeds vaker gebeurde het dat iemand er
letterlijk ‘doorheen zat’. Omdat we natuurlijk niet willen dat onze bezoekers schade oplopen of zelfs gewond
raken als ze zich in ons Buurthuis bevinden, moest er iets gebeuren. Tegelijk wisten we ook dat er, buiten wat
er nog over is van de diverse donaties, geen geld beschikbaar was om stoelen mee aan te schaffen. Een hoop
speurwerk via Internet en telefoon leidde ons uiteindelijk naar restaurant en theater 1892 Eten & Drinken,
waarvan de eigenaar ons voor een zacht prijsje wel een aantal gebruikte stoelen wilde overdoen.
Dus togen op 23 december drie vrijwilligers met een gehuurd busje – na eerst nog
wat oud, overtollig en alleen maar in de weg staand meubilair te hebben
afgeleverd bij Avalex en bij de Kringloopwinkel – naar Zoetermeer om stoelen op
te halen. Dat bleken er 179 (!) te zijn, en daar was het busje niet op berekend…
Enfin, in twee ritten heen en weer werd de complete voorraad overgehaald naar
het Buurthuis. Na een (hoognodige) schoonmaakbeurt vormen onze nieuwe
stoelen nu geen bedreiging meer voor lijf en goed, gelukkig! Dank aan ‘stoelensjouwers’ George van
Steenveldt, Willem-Jan Huntjens en Rob Senechal!
Overigens: een groot deel van de stoelen moet nog worden schoongemaakt. Daarvoor ligt een vraag om
vrijwilligers bij de Rabobank; daar werken mensen die naast hun werk in de bank ook als team vrijwilligerswerk
doen. Het zou leuk zijn als ze voor ons tijd kunnen vrijmaken. Kunnen ze meteen kennismaken met ons
Buurthuis!
Buurtavond
Vanwege de keukenrenovatie kan ons culinair duo John en Marianne helaas niet aan de slag. Om die reden
organiseren we deze maand geen buurtavond! In de volgende nieuwsbrief zullen we vertellen of de eerder
beloofde wintermaaltijd er nu echt komt, en wanneer dat dan zal zijn!
Een opmerking over geld (van Laurien Seip)
Hoewel we het afgelopen jaar heel erg zuinig zijn omgesprongen met het geld dat (voornamelijk op grond van
de huurovereenkomsten) op onze bankrekening binnenkwam, is het bestuur van onze Stichting er dit jaar niet
helemaal in geslaagd om de verschuldigde aflossing voor de koopsom van het gebouw aan
de Gemeente Delft te betalen. We hebben daar in nieuwsbrief #13 over bericht.
Het bestuur realiseerde zich dat er iets gedaan moest worden en op advies van de
Gemeente Delft hebben we de huurprijzen voor onze ruimtes aangepast aan de tarieven die
in buurthuizen en wijkcentra in Delft worden gehanteerd: we zijn uitgegaan van de grootte
(het aantal m2) van de ruimtes. Tot nu toe zaten we ruim onder de gangbare huurtarieven,
ook omdat we de huurprijzen per 1 januari 2014 niet hebben aangepast. Wij beseffen heel
goed dat deze huurverhoging een vervelend bericht was voor onze huurders, maar het gaat om een eenmalige
actie om onze huurprijzen op een realistischer niveau te krijgen. In de komende jaren zullen we voor
aanpassing van de huurprijzen de CBS-index volgen.
Gelukkig hebben zich de afgelopen weken diverse nieuwe huurders gemeld, dankzij de inzet van onze afdeling
Acquisitie, en er lopen nog enkele aanvragen die nog niet helemaal rond zijn. Dat zal
natuurlijk ook bijdragen aan het verhogen van onze inkomsten.
In principe hebben wij geen zakelijke band met de deelnemers aan activiteiten in onze
ruimtes. De prijs die moet worden betaald voor het deelnemen aan een activiteit is
uitsluitend een zaak tussen de activiteitenleider en de deelnemers, daar staat de
Stichting geheel buiten. Maar, omdat de mogelijkheid bestaat dat u als deelnemer meer
moet gaan betalen voor uw cursussen of lessen, leek het ons gepast om u uit te leggen
dat de huurprijsverhoging daar een oorzaak van zou kunnen zijn.
Onze oprechte intentie is om door het voeren van een goed en realistisch financieel beleid, met elkaar de
achterstand uit 2014 en de nieuwe aflossing voor 2015 bij elkaar te sparen om zo nog lang van ons, nu al een
stuk mooiere en nog véél mooier wordende Buurthuis te kunnen genieten! We gaan ervan uit dat dat gaat
lukken!
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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 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’.
Ten slotte nog dit:

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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Activiteitenladder Buurthuis Het Voorhof
DAG
maandag

TIJD

ACTIVITEIT

PRIJS

16:00-17:30 Ik ben ik en dat is oké (voor kinderen) * (Start 19-01-'15) 8 lessen/12,50 per les
Row ien Jager: info@buroro.nl
11:00-12:00 Acteerlessen voor 55-plussers * (Start 16-02-'15)
Mikaël Martin: st.MAKI@yahoo.com

10 lessen/6,00 per les

19:30-23:00 Klaverjassen
Colette Halma: halma@q8.com
dinsdag

09:30-11:30 Inloop-koffieochtend
09:30-10:30 bewegen voor ouderen (gr. 1)
Elja van Rijt: 015 261 7485 / eljavanrijt@hotmail.com
10:45-11:15

Inloopspreekuur Careyn (laatste dinsdag v/d mnd)
Rianne Hogervorst: 06 1214 1965

10:45-11.45 Bewegen voor ouderen (gr. 2)
Elja van Rijt: 015 261 7485 / eljavanrijt@hotmail.com
woensdag

09:30-11:30 Conversatie Nederlands voor vrouwen
Mariette de Bruijn: 015 212 6002
10:00-11:30 Computerles beginners
€ 50,00 / 10 lessen
Ineke Nieuw poort: 015 261 4920 / lahaye.nieuw poort@casema.nl
14:00-15:30 Kinderclub De Tamboerijn
Rene Strengholt: 015 880 4887 / rene.strengholt@gmail.com

donderdag 09:30-11:00 Italiaans voor gevorden

€ 80,00 / 10 lessen

Silvia Dellaghezza: 06 1280 9330
10:00-11:00

Tai-chi
Hans Richters: 015 212 5460 / j.richters@yahoo.com

11:15-12:45 Italiaans conversatie
Silvia Dellaghezza: 06 1280 9330
13:00-14:30 Italiaans voor beginners

10 lessen/12,50 per les

Elise Kloppers: 015 256 5075 / e.kloppers@hccnet.nl
20:00-21:45 Op adem komen bij God * (Start 30-01-'15)

4 keer (om de 2 w eken)

Ton Nap: 06 1526 1968

vrijdag

€ 80,00 / 10 lessen

Silvia Dellaghezza: 06 1280 9330
13:30-16:00 Creatief Atelier* (start 05-02-'15)

(vrijw illige bijdrage)

19:30-22:00 Kunstschilderen

€ 6,50 / les

Chiel Nienhuis: 015 256 0821 / info@voorhofcreatief.nl
09:30-11:30 Tekenen en schilderen

€ 5,00 / les

Roos W isse: 015 261 7363 / s.m.m.w isse@online.nl
10:00-11:00 Qi-gong & Tai-chi

€ 64,00 / 2 maanden

Hans Richters: 015 212 5460 / j.richters@yahoo.com
10:00-11:00 Bloemschikken (1x p/mnd)
Ineke Bayens: 06 2751 5015 / inekebs@hotmail.com
13:30-16:00 Portret- en figuurtekenen
Chiel Nienhuis: 015 256 0821 / info@voorhofcreatief.nl
15:30-16:30 Volksdansen voor Russische kinderen
Svetlana Kononov: s.a.kononova@mail.ru
zaterdag
zondag

15:00-17:00 Libres pro Aetate (toneel Russische jeugd)
09:30-12:00 Geloofsgemeenschap
Andre Bruinink: 06 3313 7300 / bruininkandre@gmail.com
12:00-13:30 Geloofsgemeenschap
Andre Bruinink: 06 3313 7300 / bruininkandre@gmail.com
13:30-15:30 Athletes in Action (1e zondag vd maand)
Marinus Meinster: 06 2334 1766

Buurtavond: 1 x per maand een inloopavond, thema-avond of gezamenlijke maaltijd van 19:30 - 21.00 uur
Coachee! spel: individuele sessies voor kinderen (op aanvraag bij Maud Amiabel) *
* Deze activiteiten zijn nog niet begonnen. Start bij voldoende deelnemers!

5 van 6

Nieuwsbrief

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

#15 – januari 2015

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

Heeft ons een bijdrage verstrekt voor de vervanging van de oude
keukenvloer

Alle teksten zonder bronvermelding zijn gemaakt door het bestuur van Stichting Buurtwerk Voorhof II.
Redactie van deze nieuwsbrief berust bij Rob Senechal.

6 van 6

