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Nummer vijfentwintig!
… en de eerste van het nieuwe jaar! Maar voordat we aan de ‘normale’ inhoud van deze nieuwsbrief beginnen:
namens het voltallige bestuur van Stichting Buurtwerk Voorhof II een
heel mooi en gezond

!
Ook in deze aflevering van onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte 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
Beloofd in de vorige editie: de foto van Ria Gordijn!

Onze activiteitenleiders
Ook hier een nieuw gezicht: Iris Plukaard.
Mijn naam is Iris Plukaard. Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven heb
ik besloten om van mijn passie mijn werk te maken. Tien jaar geleden ben ik begonnen met
het beoefenen van yoga. Ik had de smaak te pakken en ging me steeds meer verdiepen in
wat yoga is, waar het voor staat en wat je eraan hebt. In 2010 heb ik de docentenopleiding
Yoga gevolgd. Sindsdien heb ik mij gespecialiseerd in diverse vormen van Yoga.
Iedere maandagochtend geef ik om 10:00 uur Hatha Yoga – les in het Buurthuis. Hatha
Yoga is een rustige vorm van Yoga, gericht op de adem en ontspanning. Voor iedereen
toegankelijk, met of zonder ervaring. Even een uurtje voor jezelf!
Tot ziens!
Correctie
In het verslag van de
nieuwsbrief zijn we bij de
de afgevaardigde van

Buurtmarkt in de vorige
deelnemers aan het debat
GroenLinks vergeten…

Onze welgemeende excuses voor deze omissie!
Uitreiking van de Rabobank-cheque
Donderdagmiddag 19 november. In het kantoor van de Rabobank aan de
Buitenhofdreef is een aantal mensen bijeengekomen om op uitnodiging van het
‘Coöperatiefonds Rabobank Zuid-Holland Midden’ een cheque in ontvangst te
komen nemen. Alle aanwezigen vertegenwoordigen stichtingen of verenigingen
die zich in de breedste zin van het woord inzetten voor ‘de medemens’.
Het Coöperatiefonds stelt twee keer per jaar een inschrijving open voor dit
soort instellingen en verenigingen om in aanmerking te komen voor een
bijdrage aan een georganiseerde activiteit of een gepland onderhoudswerk.
Het fonds beoordeelt de aanvragen en kiest de gelukkigen en… ook Buurthuis Het Voorhof viel in de prijzen!
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We hadden een aanvraag ingediend voor het vergoeden van de kosten van het vervangen van de groepenkast,
die tijdens de onlangs uitgevoerde renovatie niet helemaal meer van deze tijd bleek te zijn… Omdat dat
natuurlijk een gevaarlijke situatie kan opleveren, besloten we ons geluk te beproeven bij het Coöperatiefonds,
en met succes, zoals u op bijgaande foto kunt zien.
De heer Marco Hofland, directievoorzitter van Rabobank Zuid-Holland
Midden, reikte aan stichtingsvoorzitter Christina de cheque van € 1.396,uit en vrijwel tegelijkertijd kreeg secretaris Rob uit handen van een aardige
dame een mooie bos bloemen, die nog een week lang de bar in de
Ontmoetingsruimte heeft opgefleurd.
Zowel voor als na de
uitreiking van de cheques
was er ruim gelegenheid om
van gedachten te wisselen
met bestuursleden en vertegenwoordigers van de andere
uitverkoren instellingen. Dat dat gebeurde onder het genot van
koude en warme hapjes en de nodige lekkere – al dan niet
alcoholische – drankjes, paste helemaal bij de leuke, informele
sfeer die deze bijeenkomst kenmerkte. We hebben het tijdens
de bijeenkomst al gezegd, maar desalniettemin nog een keer:
heel hartelijk dank, Coöperatiefonds, voor zowel de cheque als
de mooie ontvangst!
De foto’s zijn gemaakt door Guus Schoonewille.
Meer GroenLinks
Op 20 november jl. heeft een vijf man/vrouw grote delegatie van GroenLinks een ‘werkbezoek’ gebracht aan
ons Buurthuis. Fleur Norbruis, Enna Rörig, Dominique van Bentvelsen, Ingrid Lips en Joop Kunst
hebben een anderhalf uur geanimeerd gepraat met de drie bestuursleden. Waarover?
Over het reilen en zeilen in het Buurthuis, over de lokale politiek, over de moeite die
we ondervinden om vrijwilligers te vinden, over hoe fijn het is dat we vrijwilligers
hébben, over het verleden en de toekomst, over wat we al doen en wat we nog meer
willen doen om het Buurthuis voor de wijk te behouden, kortom, over van alles en nog
wat. Uit dit gesprek, dat de dames en heren politici een paar aardige ‘bespreekpunten’ opleverde, kwam in
ieder geval al een ‘kortetermijntoezegging’ voort: één van de komende Buurttafels gaat worden verzorgd door
een GroenLinks kookteam! Dat er meer politieke partijen dit mooie voorbeeld mogen volgen!
Buurttafel
Op 2 december was ons min of meer vaste kookteam Jorn van Katwijk, Marianne Brounné, Willem Jan
Huntjens en Jacqueline van den Berg weer paraat om de maaltijd te verzorgen. John Bloem had eerder op
de dag al die benodigde kilo’s boodschappen gehaald: deze keer voor boerenkoolstamppot
met spekjes, uien en rookworst. Er aten 24 mensen mee. Dat betekende dus 10 kg
aardappelen schillen en koken, 4 kg boerenkool koken en met de gekookte aardappelen
verwerken tot een stamppot. Vanwege de op handen zijnde viering van St. Nicolaas’
geboortedag was er als verrassingstoetje speculaasijs, geserveerd in mooie plakken met
een randje spekkoek erom heen, helemaal zelf gemaakt door onze penningmeester
Laurien. Het was weer een zeer geslaagde avond!
Alle mensen die zich in het afgelopen jaar hebben beziggehouden met de Buurttafel, nogmaals heel hartelijk
dank, namens de deelnemers én namens het bestuur!
Op 13 januari aanstaande is de eerste Buurttafel van dit nieuwe jaar. De inschrijving daarvoor (en voor de
tweede van deze maand, die op de 27 e staat gepland) is weer geopend: als vanouds aanmelden via een e-mail
naar buurthuisvoorhof.adm@google.com of een telefoontje naar 015 261 6006, vóór maandag 11 januari,
respectievelijk maandag 25 januari 13:00 uur!
Social Media
Volg ons op LinkedIn, Facebook en Buurtlink!
Let op: het Facebook-adres is
gewijzigd!
Zie ook het artikel hieronder!!

Zie:
www.buurthuishetvoorhof.nl
www.linkedin.com/in/buurthuishetvoorhof
www.facebook.com/stichtingbuurtwerkvoorhofII
https://www.buurtlink.nl
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Nieuwe Facebook-pagina
Wegens technische problemen met de oude pagina van Buurthuis Het Voorhof is een nieuwe Facebookpagina
aangemaakt: een mooie gelegenheid om even vanaf het begin van de zomervakantie van vorig jaar alle
gebeurtenissen op een rijtje te zetten, mét een stel leuke foto's! Zo kunt u meekijken bij het
opknappen van het interieur van het Buurthuis, bij de Burendag, de Buurtmarkt, de Jonge
Socialisten aan het koken voor de Buurttafel, het Sinterklaasfeest bij de Tamboerijn, de
Kerstmaaltijd, enz.
Neem dus eens een kijkje op de pagina: www.facebook.com/stichtingbuurtwerkvoorhofII. We zien
graag veel ‘Likes’ en de berichten delen mag! Graag zelfs, hoe meer mensen van het bestaan van Buurthuis Het
Voorhof weten, hoe beter het is!
Kerstdiner (door Laurien Seip)
Het was ook dit jaar weer een groot feest voor onze senioren: alle beschikbare
plaatsen waren bezet door maar liefst 37 deelnemers (en 3 vrijwilligers die we
ook hebben laten mee-eten. Zij doen zoveel voor ons
zonder dat daar een beloning tegenover staat…).
De avond begon met een demonstratie Russisch
volksdansen door onze activiteitenleidster Svetlana
Kononova en haar meisjes en daarmee zat de
stemming er meteen goed in. Omdat wij het interieur
van de Ontmoetingsruimte dit jaar hebben laten opknappen, was het een stuk minder
moeilijk dan in voorgaande jaren om er een sfeervolle zaal van te maken.
Net als vorig jaar was de catering in handen van Firma Van Buiten en net als vorig jaar
waren die dames en heren er prima in geslaagd om
er een feestmaaltijd van te maken! Ook het uitserveren van voor- en
hoofdgerecht én het toetje was bij hen in goede handen. Na dat heerlijke
diner werd er bij een glaasje wijn en een kopje koffie nog lange tijd
nagepraat over hoe bijzonder het is dat we dankzij een donatie van het
Klein Breteler fonds nu al voor de derde achtereenvolgende keer dit
kerstdiner konden organiseren. Tot slot mochten alle deelnemers nog een
bescheiden kerstcadeautje uitzoeken om daarna voldaan naar huis terug
te keren, al bleven er gelukkig ook nog wel een paar om een handje te
helpen bij het afwassen en opruimen…
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.
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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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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