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Nummer vierentwintig!
Het gaat maar door… alweer de vierentwintigste aflevering van onze nieuwsbrief, waarmee we u op de hoogte
te houden van het wel en wee van Buurthuis Het Voorhof en de mensen die daar aan het werk zijn. We wensen
u veel leesplezier en: reageren mag natuurlijk! Graag zelfs!
Onze vrijwilligers
Een nieuw gezicht: Ria Gordijn!
Hallo, ik ben Ria Gordijn, al 4 jaar met pensioen na een baan op een ingenieursbureau als
secretaresse van inkoop. Daar deed ik onder andere de orderbewaking. Het bedrijf had
internationale betrekkingen en klanten in Duitsland, India en Canada en nog een paar
landen, waardoor ik mijn Engels en Duits goed heb kunnen bijhouden.
De foto
Al lang dacht ik erover om na mijn pensionering vrijwilligerswerk te gaan doen, bij een
houdt u
tegoed!
verzorgingstehuis bijvoorbeeld. Dat soort werk brengt echter een hoop vaste verplichtingen
met zich mee en daarom heb ik ervoor gekozen om een ochtend in Buurthuis Het Voorhof
te gaan werken. Dat geeft me de vrijheid en de mogelijkheid om zo nu en dan een paar
dagen weg te gaan met mijn echtgenoot en van onze vrije tijd te genieten.
Ik heb voor dit werk gekozen door een dringende oproep van Laurien in de flat waarin ik
woon. Tot op heden vind ik het werk naast Marianne op dinsdagochtend erg leuk en heb ik
geen spijt van mijn keuze, ook omdat één dagdeel per week te overzien is. Tot ziens in het Buurthuis!
Onze activiteitenleiders
Een oudgediende: Silvia Dellaghezza.
Mijn naam is Silvia. Ik ben 54 jaar en woon nu 28 jaar in Nederland waarvan 26 in Delft. Ik ben in Milaan
geboren en opgegroeid, maar sinds mijn twintigste jaar heeft het avontuur mij naar het
buitenland getrokken. Ik heb in Griekenland een paar jaar met heel veel plezier voor een
hotelclub gewerkt, tot ik kennismaakte met de man die mijn leven helemaal heeft
veranderd… Zijn naam (en nu ook de mijne) is Coenen; mijn eigen naam is Dellaghezza. Ik
heb zonder aarzeling die mooie blonde man gevolgd naar Nederland en met hem het grote
geluk gehad om twee leuke en lieve kinderen te mogen krijgen (zij zijn nu 26 en 24 jaar).
In het begin in Nederland heb ik mijn best gedaan om zo veel mogelijk te integreren: de taal
leren, Nederlandse vriendinnen uitnodigen, nooit klagen over het weer… Om het kort te
zeggen, ik heb geleerd om van Nederland te houden.
Toen de leeftijd van de kinderen het mogelijk maakte iets anders te doen dan alleen moedertje spelen, ben ik
met veel enthousiasme begonnen met het geven van Italiaanse lessen. Ik ben me toen gaan realiseren dat je
op een land verliefd kunt worden en toch van je moederland kunt blijven houden. Sinds jaren geef ik met veel
enthousiasme Italiaanse lessen bij Buurthuis Het Voorhof op verschillende niveaus. Iets voor u?
Buurttafel
In de maand december hebben we gewoontegetrouw maar één Buurttafel, en wel op
2 december. Er wordt al druk gespeculeerd over het menu: onze eigen penningmeester
(die meer kan dan alleen maar geld tellen – maar dat wist u natuurlijk al lang…) heeft
beloofd dat er op zijn minst iets wordt geserveerd dat met Sint Nicolaas en/of Zwarte Piet
te maken heeft! Laat u verrassen! Aanmelden uiterlijk de maandag voorafgaand aan de
Buurttafel, vóór 13:00 uur via een telefoontje naar 015 261 6006 of een e-mail naar
buurthuisvoorhof.adm@gmail.com. Zie ook de mededeling hieronder!
Waarom er maar één Buurttafel is in december? Omdat we op 16 december
ons traditionele Kerstdiner gaan organiseren. We kunnen u nu al vertellen dat
de catering – net zoals vorig jaar – in handen is van Firma Van Buiten, dus dat
wordt weer smullen geblazen van voor-, hoofd en nagerechten! Deelname aan
het Kerstdiner kost € 5,-- per persoon.
U kunt zich al aanmelden voor het Kerstdiner, maar alleen door overmaking van
het verschuldigde bedrag naar onze bankrekening NL22 RABO 0171 7918 00
ten name van Stichting Buurtwerk Voorhof II. Vermeld alstublieft
‘Kerstdiner’, het aantal personen en hun namen op uw opdracht!
Nog een mededeling die betrekking heeft op het al snel naderende volgend jaar:
Omdat is gebleken dat veel mensen prijs stellen op een toetje bij de Buurttafel en omdat we
dat met de huidige tarieven eigenlijk niet voor elkaar krijgen, hebben we besloten om de
deelnamekosten met ingang van 1 december 2015 te verhogen naar € 4,50 per persoon.
Dat is nog steeds een heel redelijk bedrag voor een gezellige avond – en u krijgt voortaan een
toetje bij de maaltijd!
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Social Media
Volg ons op LinkedIn, Facebook en Buurtlink!
Let op: het Facebook-adres is
gewijzigd!!!

Zie:
www.buurthuishetvoorhof.nl
www.linkedin.com/in/buurthuishetvoorhof
www.facebook.com/stichtingbuurtwerkvoorhofII
https://www.buurtlink.nl

Verrassing!
Afgelopen week bereikte ons het bericht dat we een nieuwe ‘groepenkast’ (voor de elektriciteitsvoorziening)
krijgen van het Coöperatiefonds Rabobank Zuid-Holland Midden! Dit
fonds stelt twee keer per jaar een bedrag ter beschikking aan projecten van
instellingen met een sociaal karakter, om op die manier een deel van de winst
terug te geven aan de maatschappij.
Op 19 november hebben voorzitter Christina en secretaris Rob namens de
Stichting een cheque in ontvangst genomen, waardoor we nu opdracht kunnen
geven aan een erkend installateur om ons Buurthuis weer helemaal veilig te
maken – in ieder geval op het gebied van de elektriciteit…
Een verslagje met foto’s in de volgende nieuwsbrief!
Buurtmarkt (door Laurien Seip)
Het was dit jaar de 3e keer dat wij dit evenement organiseerden en afgaande op het aantal deelnemers en
bezoekers is er nog steeds flinke belangstelling voor. Toevallig viel onze
Buurtmarkt dit jaar samen met de viering van Halloween en daar hebben
we bij het selecteren van onze openingsact ook rekening mee gehouden…
Om tien uur werd de Ontmoetingsruimte gehuld in een mysterieus
rookgordijn en uit de nevel doemde een aantal bosnimfen op die de
aanwezigen met onheilspellend getrommel en gezang in de juiste
stemming brachten.
Nadat iedereen weer met beide voeten
op de grond stond, kon men een bezoek
brengen aan en inlichtingen inwinnen bij de diverse tafels die door (bijna) het
gehele Buurthuis verspreid stonden. Onder hen oude getrouwen als Careyn,
de Delftse Gehandicapten Vereniging, het ROC Mondriaan, Participe, de
KBO en de PCOB, maar ook nieuwe gezichten van De Regelvriendin,
Praktijk EVEnt, Kinderdagverblijf Pippeloentje, Advocatenkantoor
Alan-Kham, Atelier Clary Keramiek, Wijzelf Zorgcentrum Delft en
Stichting Philadelphia. Ook enkele van onze activiteitenleiders gaven acte
de présence.
In de Gymzaal was wat ruimte gelaten voor een demonstratie van de activiteit ‘Bewegen voor
ouderen’ door onze activiteitenleidster Elja van Rijt en een paar van haar cursisten. Dat
werkte blijkbaar zo inspirerend dat een aantal bezoekers mee ging doen aan de oefeningen!
Inmiddels zorgde de heer René Walter uit Eindhoven met zijn buikorgeltje voor de muzikale
omlijsting en vooral bij onze jongste bezoekers was het aapje, dat standaard op René’s
buikorgel zit, erg in trek. Om eventuele bezorgde dierenliefhebbers gerust te stellen: het is
een speelgoedaapje…
Rond half twaalf was het tijd voor het debat tussen de bezoekers en de aanwezige
vertegenwoordigers van de politieke partijen CDA, SP, D66 en PvdA. We hadden dit jaar
twee stellingen die naar onze mening belangrijk zijn voor het Buurthuis en de bewoners van
de wijk Voorhof II. Ten eerste het beleid van de Gemeente bij het aanbieden van een baan aan langdurig
werklozen die als vrijwilliger korte of langere tijd bij ons meegeholpen hebben en ten tweede de vraag of de
Gemeente bereid zou zijn om een deel van het speelplein achter het Buurthuis beschikbaar te stellen voor het
inrichten van een moestuin. Uit de aanwezige bezoekers (die met verve meediscussieerden) kwam een vraag
over de slechte bereikbaarheid van de Gemeente. Alle panelleden hebben toegezegd in de raad svergaderingen
aandacht voor deze thema’s te vragen!
Omdat we dit jaar niet alleen een bijdrage hadden gekregen van het Fonds 1818, maar ook van
de Stichting Ondernemersfonds Delft, konden we de lunch laten cateren door de Firma Van
Buiten. Dat gaf onze keukenploeg de gelegenheid om tussen het serveren van de overheerlijke
zoete en hartige hapjes en de courgettesoep door, ook eens even rond te kijken. Dus ook
namens hen onze dank voor de financiële ondersteuning.
Na de lunch was het de beurt aan Hans Richters, onze Tai-chi - leraar, om samen met een van
zijn beste leerlingen iets te laten zien van deze Chinese bewegingsleer. Zonder dat we daar expliciet om
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hoefden te vragen was het publiek bij deze demonstratie muisstil. Nadat de spieren losgeschut waren en de
ademhaling onder controle was gebracht door wat oefeningen van Hans, konden we
ons langzaamaan gaan voorbereiden op het jaarlijkse hoogtepunt van onze
Buurtmarkt: de trekking van de loterij. Onder de deskundige leiding van onze
vrijwilliger Willem-Jan werden de winnende nummers door een van onze stagiaires
opgelezen en kon de gelukkige een keuze maken uit een ruime sortering prijzen.
Opvallend daarbij was dat vaak dezelfde mensen er met de prijzen vandoor gingen.
Ze hadden óf heel veel lootjes gekocht óf het zijn gewoon geluksvogels…
Om drie uur was het festijn afgelopen en ging iedereen de spulletjes weer inpakken.
Alle personen en instanties die een tafel hadden gehuurd, kregen een ‘dankjewel’-roos
mee bij het afscheid. Deze rozen waren voor een vriendenprijs geleverd en verpakt
door bloemist Bloeiend.nl (waarvoor nogmaals dank!). De vele complimenten en
blijken van steun van bezoekers, ‘tafelbezetters en niet te vergeten onze sponsors hebben ons gesterkt in onze
overtuiging dat we het volgend jaar gewoon weer moeten doen!
Nieuwe activiteiten

Techniek voor kinderen
Voor jongens en meisjes vanaf 9 jaar gaat Elly Heldring een cursus verzorgen
waarin ze leren omgaan met gereedschap en materialen als hout, metaal en
kunststof. Ook werken met elektriciteit en chemische middelen staat op het
programma. Elly wil dit gaan doen op vrijdag van 15:30 – 17:00 uur; deelname
kost € 50,- voor 10 lessen. In dat bedrag zijn de materialen inbegrepen.
Informatie: tel. 015 256 4629 / 06 4936 7188 of een e-mail naar
ellyheldring@gmail.com.


Postzegelverzamelaars opgelet!
Vanaf januari 2016 heeft postzegelvereniging ‘De Oude Jan’ ons Buurthuis
gekozen als locatie voor de verenigingsbijeenkomsten. Iedereen die is
geïnteresseerd in postzegels is van 20:00 – 22:00 uur welkom op de laatste
donderdag van de maand (in de maanden juni, juli en augustus is er geen
bijeenkomst, en in december is het vanwege Kerst in de derde week van
december). Een mooie gelegenheid om naar postzegels te kijken, erover te
praten en misschien wel zegels te kopen of te verkopen. Informatie bij Werner Duijndam via een email naar werner12.d@gmail.com.

Let op:
Buurthuis Het Voorhof is gesloten
van maandag 21 december 2015
tot en met zondag 3 januari 2016!

Ten slotte nog dit:

Niet vergeten om eens te kijken bij de boeken in onze twee (!) boekenkasten. De kans dat er
iets voor u bijstaat is reëel! Voor het geld hoeft u het niet te laten: kleine boeken kosten maar €
0,50 en grote relatief nog minder: maar € 1,-… Trouwens, er liggen ook DVD’s en CD’s, die u
voor een net zo kleine prijs mag meenemen!

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!
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Stuur een mailtje of bel en we verwijderen u van de mailinglijst.
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Activiteitenladder Buurthuis Het Voorhof
DAG

TIJD

ACTIVITEIT

maandag

10:00-11:00 Hatha-Yoga

dinsdag

09:30-11:30 Inloop-koffieochtend
09:30-10:30 Bewegen voor ouderen (gr. 1)

PRIJS
€ 7.50 per les

Iris Plukaard: irisplukaard@ziggo.nl

10:45-11:15
10:45-11:45
13:00-16:00
19:45-20:45
woensdag

09:30-11:30
10:00-11:30
14:00-15:30

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
HCC Seniorenacademie (2e en 4e dinsdag v/d mnd)
Harry de Groot: hl.degroot@casema.nl
Tai-chi
Hans Richters: 015 212 5460 / j.richters@yahoo.com
Conversatie Nederlands voor vrouwen
Mariëtte de Bruijn: 015 212 6002
Computerles beginners
€ 30,00 / 5 lessen
Hans Geers h.j.geers@gmail.com
Kinderclub De Tamboerijn
Rene Strengholt: 015 880 4887 / rene.strengholt@gmail.com

17:00-20:00 Buurttafel, iedere 2e en 4e woensdag van de maand*
19:30-21:00
donderdag 09:30-11:00
10:00-11:00
11:15-12:45
13:00-14:30
15:30-16:30
19:30-22:00
vrijdag

09:30-11:30
09:30-11:30
10:00-11:00
10:00-11:00
13:30-16:00

zaterdag

15:00-17:00

zondag

09:30-13:30
13:30-16:30

aanmelden via buurthuisvoorhof.adm@gmail.com
Cursus Spaans *
Caridad Machin: chomaca2002@yahoo.co.uk
Italiaans voor gevorden
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
Volksdansen voor Russische kinderen
Svetlana Kononova: s.a.kononova@mail.ru
Kunstschilderen
Chiel Nienhuis: 015 256 0821 / info@voorhofcreatief.nl
Tekenen en schilderen
Roos Wisse: 015 261 7363 / s.m.m.wisse@online.nl
Conversatie Nederlands voor vrouwen
Mariëtte de Bruijn: 015 212 6002
Bloemschikken (1x per maand)
Ineke Bayens: 06 2751 5015 / inekebs@hotmail.com
Qi-gong & Tai-chi
Hans Richters: 015 212 5460 / j.richters@yahoo.com
Portret- en figuurtekenen
Chiel Nienhuis: 015 256 0821 / info@voorhofcreatief.nl
Libres pro Aetate (toneel Russische jeugd)
Anastassia Blanter: anastassia_blanter@hotmail.com
Geloofsgemeenschap
Andre Bruinink: 06 3313 7300 / bruininkandre@gmail.com
Athletes in Action (01-05-2016; 05-06-2016)
Marinus Meinster: 06 2334 1766

€ 4,- per persoon
€ 100,-/ 10 lessen
€ 80,00 / 10 lessen

€ 80,00 / 10 lessen

€ 6,50 / les
€ 5,00 / les

€ 72,00 / 8 lessen

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 en sponsort ons bij
diverse activiteiten
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

Heeft ons geholpen 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

Heeft onze Ontmoetingsruimte een ‘make-over’ laten ondergaan

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

Heeft ons gesteund met een bijdrage bij diverse printopdrachten

Heeft ons gesteund met een bijdrage voor de Buurtmarkt

Heeft onze nieuwe groepenkast gedoneerd

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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