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Nummer eenentwintig!
De vakantie is nog maar net voorbij en het nieuwe seizoen staat alweer voor de deur. Daarom deze
‘tussendoor-nieuwsbrief’ over wat er gebeurt in en rond Buurthuis Het Voorhof. Een paar aankondigingen,
verslagen en oproepen. We wensen u veel leesplezier en: reageren mag natuurlijk! Graag zelfs!
Onze vrijwilligers
We hebben afscheid moeten nemen van twee gewaardeerde vrijwilligers: Infairio Bordewijk en Asmara van
der Mierden. Beiden zijn overgestapt naar een andere ‘werkplek’, om op die manier nog meer kans te maken
op een ‘echte’ baan. Beide dames: heel veel succes, daarbij!
Buurttafel
Op woensdag 9 september wordt de eerste Buurttafel van het nieuwe seizoen
georganiseerd. We weten nog niet wat er op het menu staat, maar met de vakkennis
en ervaring van onze vaste kokers in het achterhoofd gaan we er zonder meer van uit
dat het zal smaken! Twee weken later, op de 23 e dus, houden we de tweede
Buurttafel van september. Wie er gaat koken, en wat er gekookt gaat worden? Het is
nog niet bekend, maar u kunt zich voor beide Buurttafels al aanmelden!
Doe dat uiterlijk de maandag voorafgaande aan de Buurttafel, vóór 13:00 uur via een
telefoontje naar 015 261 6006 of een e-mail naar buurthuisvoorhof.adm@gmail.com.
Voor de zekerheid:
er zijn mensen die zich als ‘vaste deelnemer’ willen aanmelden. We vinden het jammer dat we u
moeten zeggen dat het ons momenteel teveel tijd kost om een deelnemersadministratie op te
zetten. Misschien dat we in de toekomst een soort ‘Buurttafel-abonnement’ kunnen maken, maar
tot die tijd blijven we zeggen:
U moet zich voor elke Buurttafel opnieuw aanmelden, en natuurlijk gaan we ervan uit dat u zich
afmeldt als u – ondanks uw aanmelding – alsnog niet kunt komen! Dank voor uw begrip!

Voortgang renovatie
Ook al is het vakantietijd, in Buurthuis Het Voorhof wordt hard gewerkt om ook de binnenkant van het pand
wat op te fleuren. Ook daarvoor hebben we bij diverse fondsen en instellingen subsidie aangevraagd én
gekregen, wat we natuurlijk uitermate waarderen! Dankzij deze subsidies van Stichting Hulp aan Delftse
Jongeren, Stichting Boschuyzen, Fonds 1818, VSB-fonds (en laten we de al eerder gedane gift van de
Marcuskerk niet vergeten!) hebben we over een tijdje een nieuw aangeklede Ontmoetingsruimte en keuken, en
komen er nieuwe verwarminsradiatoren in de Gymzaal! Vanaf deze plek hulde aan de betreffende vrijwilligers
(onder wie ook enkele leden van de Jonge Socialisten, afdeling Delft en van de Delftse afdeling van de PvdA),
die onder de stimulerende leiding van supervrijwilliger John Bloem hun handen stevig uit de mouwen hebben
gestoken!
Rabobank Sponsorfietstocht
We hebben nog open plaatsen: voor zowel de afstand van 30 km
als die van 60 km zoeke wen nog vijf mensen die willen
meefietsen! Daarom nogmaals deze oproep: meld u aan om op een
sportieve manier geld te ‘verdienen’ voor Buurthuis Het Voorhof!
Hier nog wat ‘officiële’ informatie over de Sponsorfietstocht:
Op zondag 20 september a.s. gaat de vijfde Rabobank Sponsor-fietstocht van start. Maar liefst 130
verenigingen en instellingen hebben zich met ruim 4.000 deelnemers al ingeschreven. U weet: hoe meer
mensen meefietsen, hoe beter het is voor de clubkas!
Rabobank Zuid-Holland Midden organiseert een Twitter-actie tijdens de
Rabobank Sponsorfietstocht. Geef verslag tijdens de tocht
via Twitter met @RaboZHMidden en #RaboSFT. De
leukste tweets en/of foto’s belonen we met een geldprijs
voor de Stichting!
Rabobank Zuid-Holland Midden reikt een prijs uit aan de
groep die het mooist, kleurrijkst of feestelijkst verkleed
deelneemt aan de Sponsorfietstocht. Een onafhankelijke jury wijst de winnaar aan.
Speciaal voor kinderen tot en met 12 jaar is er de Fietsversieractie. Pimp je fiets en
win! Wij loven een prijs uit voor de fiets die het mooist versierd is.
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Elke deelnemer aan de gezellige 30 km-tocht levert ons € 10,- op, en voor degenen die de dubbele afstand
afleggen is dat zelfs € 20,-! Ultra-sportievelingen kunnen voor een ‘beloning’ van € 20,- per deelnemer de
‘wielrenroute’ van 85 km doen. Er hebben zich al twee van deze lieden aangemeld! We kunnen samen
maximaal € 500,- bij elkaar trappen, en in deze financieel sombere tijden zou dat een geweldig extraatje zijn…
Dus: geef door aan onze administratie dat u wilt meedoen en welke afstand u wilt gaan fietsen! Dat kan via de
telefoon (015 261 6006) of via een e-mail naar buurthuisvoorhof.adm@gmail.com. De start vindt plaats bij
Hockeyclub Ring Pass, Westblok 1 in Delft.
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

Burendag
Gewoontegetrouw gaan we meedoen met Burendag. Op 26 september is het weer zover:
we gaan met – hopen we – veel vrijwilligers de nodige klussen en klusjes uitvoeren in en
rond het Buurthuis. Zo komen we weer een paar stappen dichter bij ons ideaal: een van
buiten én van binnen mooi, gezellig en leefbaar pand! U helpt toch zeker ook mee? Al is
het maar een uurtje! Meld u s.v.p. aan via een telefoontje naar 015 261 6006 of via een
e-mail naar buurthuisvoorhof.adm@gmail.com.
Buurtmarkt
Ook dit wordt zo langzamerhand een traditie: ‘aflevering’ nummer drie is alweer in volle voorbereiding. We
proberen natuurlijk de succesvolle twee vorige versies te overtreffen! Op 31 oktober gaan we weer voor een
drukbezocht, informatief en vooral ook gezellig evenement. Nadere informatie volgt, evenals de uitnodiging!
Nieuwe activiteiten!

Gratis proefles Yoga
Iris Plukaard wil een proefles Yoga komen geven in het Buurthuis. Daarbij meldt ze diverse ‘varianten’:
Hatha Yoga (gericht op ontspanning), Ashtanga Yoga (een intensievere vorm),
Yoga voor ouderen, zwangerschapsyoga (vanaf 14 weken), kinderyoga, yoga
en mindfulness voor kinderen (vanaf 7 jaar) en tieneryoga. Voor elk wat wils,
dus! Informatie via telefoon 06 4053 2306 of via e-mail irisplukaard@ziggo.nl.


Kennismaken met de iPad
Met de tablet is een geheel nieuwe manier van werken met een computer ontstaan, zonder wirwar van
snoeren, toetsenbord of beeldscherm waar je een aparte werkkamer (of en hoek van de woonkamer)
voor moet inrichten. De tablet is zo klein en licht als een dun boekje en laat
zich op het beeldscherm bedienen met de vingertoppen. Dit vereist
nagenoeg geen bepaalde handigheid. Ook het maken van instellingen van de
tablet is eenvoudig en gaat supersnel. Dit maakt de tablet het ideale
apparaat voor senioren!
Voor wie wat huiverig is voor al die nieuwe technologische ontwikkelingen en
de stap in de digitale wereld nog niet heeft gemaakt, is er de cursus
Kennismaken met de iPad, gegeven door Christiaan van Bremen. Hier
kunnen ook mensen aan meedoen die al redelijk thuis zijn op de computer, aan vervanging denken van
hun oude trage apparaat maar er tegenop zien aan een heel ander systeem te beginnen.
Hebt u (nog) geen iPad? Dan krijgt u tijdens de cursus gratis een apparaat ter beschikking!
De cursus wordt gegeven op de donderdagen 10 en 17 september van 13:00 – 16:00 uur en de kosten
bedragen € 58,- per deelnemer. U kunt zich aanmelden op tel. 06 4548 2948 of op www.softracon.com;
bellen naar 015 261 6006 of een e-mail sturen naar buurthuisvoorhof.adm@gmail.com mag ook!
Bij voldoende belangstelling is er ook een mogelijkheid om deze cursus te volgen op de vrijdagen
11 en 18 september! Zegt het voort!



Werken met de iPad
Als de cursus ‘Kennismaken met de iPad’ u goed is bevallen en/of als u meer wilt weten, is er de
vervolgcursus Werken met de iPad. In deze cursus leert u diverse ‘slimmigheden’ van de iPad toe te
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passen, zoals foto's en video's maken, instellingen, de agenda, routekaart, notities, facetime, omgaan
met ‘apps’ en nog veel meer. Voor het volgen van deze vervolgcursus moet u uw eigen iPad
meebrengen. De cursus vindt plaats op 1 en 8 oktober van 13:00 tot 16:00 uur en ook deze kost € 58,per deelnemer. Aanmelden? Zie boven!


Tai-Chi
Onze Tai-Chi – docent van het eerste uur Hans Richters wil graag op dinsdagavond een Tai-Chi – groep
starten. Hebt u belangstelling? Kijk dan op Hans’ website taichi-zh.nl of bel naar tel. 015 212 5460. Een
e-mail sturen naar j.j.richters@hetnet.nl kan ook.

Ten slotte nog dit:

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,-!
Trouwens, er liggen ook DVD’s!


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

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

Heeft ons een bijdrage verstrekt voor de vervanging van de
verwarmingsradiatoren in de gymzaal

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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