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Nummer zestien!
Een van de ‘vastigheden’ in ons bestaan, de nieuwsbrief over Buurthuis Het Voorhof en de mensen die daar
hard aan het werk zijn. Ook deze aflevering bevat 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: Jorn van Katwijk
Ik ben Jorn van Katwijk. Sinds december werk ik op vrijwillige basis in Buurthuis Het
Voorhof. Daarvoor heb ik gewerkt in een re-integratieproject genaamd De Vliegende
Brigade. Via dat project ben ik in contact gekomen met het buurthuis, omdat we voor de
verbouwing de groenstrook rondom het buurthuis gekortwiekt hebben.
Toen er bij Werkse.nl een vacature voor vrijwilliger bij het buurthuis vrijkwam, heb ik gelijk
gereageerd. Ik houd ervan om bezig te zijn en dingen te doen waar andere vrijwilligers niet
aan toe komen, zoals het zemen van de ramen, afval rond het gebouw opruimen en
misschien binnenkort nog wat schilderwerk.
Ik heb het erg naar mijn zin en misschien zien we elkaar wel een keer in het Buurthuis!
Onze activiteitenleiders
Deze maand: Colette Halma
Mijn naam is Colette Halma-Nortier, ik ben Française van geboorte, 60 jaar oud en ik woon in Nederland sinds
37 jaar. Ik ben werkzaam als administratief medewerker bij een internationaal bedrijf in Den
Haag. In 2012 heeft Leen Lammens, die meer dan 20 jaar voorzitter van de klaverjasclub
was, me gevraagd om de scepter van hem over te nemen. Onze klaverjasclub telt momenteel
ongeveer 18 leden, actieve en gezellige senioren, die met veel enthousiasme elke
maandagavond van 19.30 uur tot ongeveer 22.15 uur in Buurthuis Het Voorhof bij elkaar
komen om een kaartje te leggen. Er worden 3 partijen gespeeld en tijdens een korte pauze
worden de lootjes getrokken en de gelukkigen krijgen een klein prijsje. De sfeer is
gemoedelijk en vrolijk.
Helaas is door de jaren heen ons ledentaal geslonken, tja, de leeftijd gaat toch een rol
spelen. Wij zouden ontzettend blij zijn met wat nieuwe leden. Kom gerust een kijkje nemen
en de sfeer proeven, zonder enige verplichting. Iedereen is van harte welkom!!!
Voor meer informatie kunt u een telefoontje plegen naar Buurthuis Het Voorhof (tel. 015 261 6006) of naar
mijzelf (tel. 015 887 4182). Een e-mail mag ook: halma@q8.com.
Een mededeling en een oproep
Misschien hebt u het al uit andere bronnen vernomen, maar voor wie het nog niet weet: het bestuur van de
Stichting Buurtwerk Voorhof II is een bestuurslid kwijtgeraakt: Bernice Stüger heeft om persoonlijke redenen
moeten besluiten het bestuurswerk neer te leggen. Jammer, want ze had een goede inbreng en wist een hoop
van de tegenwoordig steeds belangrijker wordende Social Media.
Dat betekent natuurlijk wél, dat het werk nu gedaan moet worden door maar
drie mensen: voorzitter Christina, penningmeester Laurien en secretaris
Rob. Dat is best druk! Vandaar deze oproep aan u: bent u geïnteresseerd in
de functie van algemeen bestuurslid van de Stichting, meld u dan aan via
telefoon 06 4367 9808 of stuur een e-mail naar buurthuisvoorhof@gmail.com
met uw CV. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek om te kijken of u bij
ons team past en of er werkzaamheden zijn die voor u geschikt zijn.
Mocht u zelf geen rol in het Stichtingsbestuur willen, maar kent u wel iemand
van wie u denkt dat hij of zij daar wel geschikt voor zou zijn: aarzel niet en
vraag het hem of haar! We kunnen echt elke hulp gebruiken!
Renovatie
De nieuwe keukenvloer ligt erin. Eindelijk zijn we af van de gebarsten tegels en de ongelijke
vloerdelen! Het ziet er strak uit, zo. Nu nog nieuwe kastjes, zodat we alle nu links en rechts
opgeslagen spullen weer kunnen opruimen waar ze horen, en dan zijn we wéér een stapje
verder. Overigens kunnen we met vreugde melden dat we ook van de Stichting
Boschuysen een donatie hebben ontvangen waarmee we, naast het vernieuwen en
kindvriendelijk maken van de keuken ook andere ‘minder kindvriendelijke’ situaties in de
diverse ruimtes (denk aan niet afgeschermde verwarmingsradiatoren) kunnen aanpakken.
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Buurtavond
Op woensdag 18 februari hebben we de eerste Buurtavond van dit jaar! Het Buurthuis is open om 18:00 uur
voor een lekkere maaltijd die bereid gaat worden door ons welbekende culinaire duo Marianne Brounné en
John Bloem. Zij zijn nog in druk overleg over wat er precies ‘klaargestoomd’ gaat worden, maar dat het zal
smaken, is buiten kijf! We vragen een bijdrage van € 4,-- (€ 1,50 voor huur, verwarming en verlichting van de
Ontmoetingsruimte en € 2,50 voor het eten), maar u mag natuurlijk altijd meer geven…
Noteer in uw agenda of in uw Smartphone: Wo 18-02 van 18:00 – 21:00 uur Buurtavond!
Nagekomen bericht
We zijn erover aan het nadenken om – mits er voldoende belangstelling voor is, natuurlijk – voortaan
twee keer per maand een Buurtavond met maaltijd te organiseren, steeds op de tweede en de vierde
woensdag. Eigenlijk moeten we praten over een Buurtmiddag , want het idee is om één keer per maand
op woensdagmiddag een Bingo te gaan organiseren (uiteraard met mooie en leuke
prijzen!) met daarop aansluitend een warme maaltijd en de andere keer een
spelletjesmiddag, ook met daarop aansluitend een warme maaltijd. De tijden worden
dan van 16:00 – 19:00 uur
Deelname aan Buurtmiddag kost € 4,- per persoon, zoals hierboven vermeld. Voor de
Bingomiddag kunt u Bingokaarten kopen voor € 1,-- per stuk.
Deze extra activiteit gaat wel een stevige investering in tijd vragen van onze ‘vaste’
koks, maar we hebben al een aanbieding van een ‘gastkok’ om een keer een dienst te
draaien (en wie weet vindt hij dat zó geweldig dat het er meer worden…!). Daarnaast gaan er ook
andere vrijwilligers meehelpen.
Laat gerust weten of u dit een goed idee vindt (en als u dat vindt, dan natuurlijk ook komen, hè!).
Voorbereidingen Koningsdag
Mara, Robin, Liza, Mark en Bram, vijf leerlingen van het Christelijk Lyceum Delft, gaan de viering van
Koningsdag organiseren voor Buurthuis Het Voorhof. Dat doen ze in het kader van een maatschappelijke stage,
onder begeleiding van Christina Terpstra en Infairio Bordewijk. In hun
stageweek van 17 tot en met 21 februari gaan zij hard aan de slag om een
draaiboek voor Koningsdag te maken, zodat voor de allerkleinsten in de wijk een
fijne ochtend gerealiseerd kan worden in ons buurthuis. Voor de senioren hebben ze
ook een gezellige ochtend in petto! In de volgende nieuwsbrief zullen ze zich aan u
voorstellen en u meer vertellen over de voortgang van hun werkzaamheden.
Alvast een oproep aan u: de stagiaires willen cadeautjes inzamelen voor de
kinderen in verband met grabbelton en prijsjes. Kunnen zij van u een donatie
vragen? Er zijn twee mogelijkheden: een donatie in geld, zodat ze cadeautjes
kunnen kopen, of dat u zelf cadeautjes meeneemt voor kinderen tot 8 jaar. Ook vragen ze u om de komende
tijd veel uit blik te eten, zodat (onder andere) het oudhollandse spel ‘blikken gooien’ kan plaatsvinden!
Tennisballen zijn dus ook van harte welkom…
Social Media
Volg ons op LinkedIn, Facebook, Twitter en Buurtlink!
Zie:
www.buurthuishetvoorhof.nl
www.linkedin.com/in/buurthuishetvoorhof
www.facebook.com/BuurthuisHetVoorhof
https://twitter.com/VoorhofII
https://www.buurtlink.nl/organisaties/stichting-buurtwerk-voorhof-ii

Nieuwe activiteiten
Vooruit, nog maar een keer onder uw aandacht gebracht: nieuwe activiteiten in Buurthuis Het Voorhof!

Creatief Atelier (Let op: gewijzigde startdatum!)
U kunt zich nog aanmelden voor het creatieve atelier in het Buurthuis op de
donderdagmiddag van 13:30 - 16:00 uur. Onder begeleiding en met hulp van
beeldend kunstenaar Elise Kloppers kunt u daar van alles doen. Erg eenvoudig
en met een mooi resultaat is het maken van objecten, schalen, kommen en
dergelijke van vezelvlies. Haken, breien, borduren of boekjes maken zijn ook
activiteiten die u kunt doen! We starten op 19 maart 2015, 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!
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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. De
eerste sessie is al geweest, maar u kunt nog ‘aanhaken’ op 13 februari. De laatste twee sessies zijn op
27 februari en 13 maart.
Inlichtingen kunt u verkrijgen bij Ton zelf (op tel. 06 1526 1968 of via een e-mail naar a.nap@ziggo.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
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
Een maal per maand zal op zondagmiddag van 14:00 – 15:30 uur een bijeenkomst georganiseerd
worden, 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. Er wordt
nog nagedacht over welke zondag van de maand dat gaat worden. 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!
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

16:00-17:30 Ik ben ik en dat is oké (voor kinderen) *

PRIJS
8 lessen/12,50 per les

Row ien Jager: info@buroro.nl
11:00-12:00 Acteerlessen voor 55-plussers *
19:30-23:00
dinsdag

09:30-11:30
09:30-10:30
10:45-11:15
10:45-11.45

woensdag

09:30-11:30
10:00-11:30

10 lessen/6,00 per les
Mikaël Martin: st.MAKI@yahoo.com
Klaverjassen
Colette Halma: halma@q8.com
Inloop-koffieochtend
Bewegen voor ouderen (gr. 1)
Elja van Rijt: 015 261 7485 / eljavanrijt@hotmail.com
Inloopspreekuur Careyn (laatste dinsdag v/d mnd)
Rianne Hogervorst: 06 1214 1965
Bewegen voor ouderen (gr. 2)
Elja van Rijt: 015 261 7485 / eljavanrijt@hotmail.com
Conversatie Nederlands voor vrouwen
Mariëtte de Bruijn: 015 212 6002
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
10:00-11:00
11:15-12:45
13:00-14:30
13:30-14:30
13:30-16:00
15:30-16:30
19:30-22:00
vrijdag

09:30-11:30
09:30-11:30
10:00-11:00
13:30-16:00
20:00-21:45

zaterdag

15:00-17:00

zondag

09:30-12:00
12:00-13:30
13:30-15:30

Silvia Dellaghezza: 06 1280 9330
Tai-chi
Hans Richters: 015 212 5460 / j.richters@yahoo.com
Italiaans conversatie
Silvia Dellaghezza: 06 1280 9330
Italiaans voor beginners
Silvia Dellaghezza: 06 1280 9330
Bloemschikken (1x p/mnd)
Ineke Bayens: 06 2751 5015 / inekebs@hotmail.com
Creatief Atelier* (start 19-03-'15)
Elise Kloppers: 015 256 5075 / e.kloppers@hccnet.nl
Volksdansen voor Russische kinderen
Svetlana Kononova: s.a.kononova@mail.ru
Kunstschilderen
Chiel Nienhuis: 015 256 0821 / info@voorhofcreatief.nl
Tekenen en schilderen
Roos W isse: 015 261 7363 / s.m.m.w isse@online.nl
Conversatie Nederlands voor vrouwen
Mariëtte de Bruijn: 015 212 6002
Qi-gong & Tai-chi
Hans Richters: 015 212 5460 / j.richters@yahoo.com
Portret- en figuurtekenen
Chiel Nienhuis: 015 256 0821 / info@voorhofcreatief.nl
Op adem komen bij God
Ton Nap: 06 1526 1968
Libres pro Aetate (toneel Russische jeugd)
Anastassia Blanter: anastassia_blanter@hotmail.com
Geloofsgemeenschap
Andre Bruinink: 06 3313 7300 / bruininkandre@gmail.com
Geloofsgemeenschap
Andre Bruinink: 06 3313 7300 / bruininkandre@gmail.com
Athletes in Action (1e zondag vd maand)
Marinus Meinster: 06 2334 1766

€ 80,00 / 10 lessen

€ 80,00 / 10 lessen

10 lessen/10,00 per les

€ 6,50 / les
€ 5,00 / les

€ 64,00 / 2 maanden

13 en 27 feb, 13 maart
vrijw illige bijdrage

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!
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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

Heeft ons een bijdrage verstrekt voor de vervanging van de oude
keukenvloer en -inventaris

Heeft ons een bijdrage verstrekt voor de vervanging van de oude
keukenvloer en -inventaris

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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