Nieuwsbrief
#26 – februari 2016
Herman Gorterhof 165, 2624 XL Delft
Tel. 06 4367 9808 (werkdagen van 9:00-20:00)
buurthuisvoorhof@gmail.com

Nummer zesentwintig!
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!
Buurttafel (door Christina Terpstra)
Woensdag 13 januari werd het nieuwe jaar geopend met een beproefd recept van vaste
kok John Bloem: een enorme pan macaroni met koolsalade erbij. John was ook de
opschepper, dus dat resulteerde in enorme porties… Jammer dat er met ongeveer 15
personen wat minder eters waren dan gewoonlijk. Willem-Jan Huntjens, Jorn van
Katwijk en Jacqueline van den Berg hielpen mee bij de voorbereidingen. Het was in
de keuken wel even wennen zonder Marianne Brounné: zij is pas geopereerd aan haar
knie en kon er dus niet bij zijn. Jorn had een fantastisch
lekker toetje gemaakt: een reusachtige brownie-achtige taart. Die is voor
herhaling vatbaar, Jorn!
Woensdag 27 januari is er een volledige Indonesische maaltijd gekookt voor
ruim 30 gasten door chef-kok Jorn, met John en Jacqueline als assistenten en
ook Lara heeft geholpen bij de voorbereidingen. Wegens gebrek aan personeel
stond Christina achter de bar. De vaste groep vrijwilligers moest het nu ook
weer stellen zonder Marianne. Dit keer werd er om hulp bij het uitserveren
gevraagd aan de mee-eters omdat er handjes te kort schoten. Dit bleek een
groot succes, de meeste aanwezigen wilden graag meehelpen en dat draagt
weer bij aan de fijne sfeer op deze avonden!
Uiteraard zijn er ook in februari weer twee Buurttafels. Voor de 10e heeft John een verrassingsmenu in
gedachten: hij kijkt altijd naar 24Kitchen en laat zich inspireren door ‘de Makkelijke Maaltijd’ van Rudolf. We
zijn heel benieuwd!
Op de 24e is er zelfs een speciale avond: dan komt een delegatie van de GroenLinks -fractie van de Delftse
Gemeenteraad laten zien dat ze niet alleen van politiek, maar ook van koken verstand hebben!
Of ze de ‘clubkleuren’ ook in de maaltijd weten te verwerken, is nog niet bekend… Komt dat zien!
Voor beide avonden geldt dat de inschrijving open is. Wees er snel bij, want de belangstelling is groot! U kunt
zich aanmelden via een e-mail naar buurthuisvoorhof.adm@gmail.com of een telefoontje naar 015 261 6006,
vóór maandag 8 februari, respectievelijk maandag 22 februari 13:00 uur! Doen!
Nieuwe groepenkast
Op 4 februari hebben we weer een stap gezet in de richting van een mooi en ook
veilig gebouw: een medewerker van de firma Reno B.V. heeft de nieuwe groepenkast
geïnstalleerd. De kosten daarvan zijn opgebracht door middel van een donatie van
het Coöperatiefonds Rabobank Zuid-Holland Midden, zoals u in de vorige nieuwsbrief
hebt kunnen lezen. Toch een fijne gedachte, dat we de oude verwaarloosde toestand
waarin het Buurthuis verkeerde, nu ook op het gebied van de elektra voor een
belangrijk deel achter ons hebben gelaten!
Nieuwe vrijwilligers
We hebben een aantal vacatures voor vrijwilligers geplaatst in de vacaturebank van ‘Delft voor Elkaar’ (een
samenwerkingsverband van zorg-, sport- en welzijnspartijen, waaronder bijvoorbeeld Participe, in de gemeente
Delft. Delft voor Elkaar is een bundeling van zowel professionele partijen als vrijwilligersorganisaties en een
netwerkorganisatie waarin deskundige, betrokken beroepskrachten en vrijwilligers samenwerken).
Het ging om vacatures voor de Werkgroepen ICT (website-beheer en onderhoud
computers), PR & Voorlichting en Inkoop en ook zoeken we al een tijdje naar een
Algemeen Bestuurslid. Deze vacatures zijn - zoals u misschien is opgevallen - ook
achter de ramen van het Buurthuis opgehangen. Het heeft allemaal geholpen: tot onze
grote vreugde hebben we een aantal aanmeldingen gekregen!
Met drie kandidaten hebben we inmiddels gesproken en de vierde komt binnenkort aan
de beurt. Wij hebben er in ieder geval een goed gevoel over en we hopen dan ook dat
ze zich binnenkort aan u kunnen voorstellen via deze nieuwsbrief en Facebook (zie
hieronder) om iets te gaan vertellen over hun nieuwe taak in ons Buurthuis.
Het gaat om Marc Franceschini (ICT), Kitty Hekelaar (PR & Voorlichting), Cor Gordijn (Inkoop) en Tessa
Plukaard (wordt voorgedragen aan het bestuur als Algemeen Bestuurslid en wil helpen bij de Buurttafel).
Wordt vervolgd!
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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

Energiebesparing!
Volgens onze penningmeester Laurien (op het plaatje staat een stand-in…) lijkt het erop
dat de renovatie van vorig jaar zijn vruchten begint af te werpen op energiegebied. De
nieuwe verwarmingsketel die in februari 2014 is geplaatst omdat de oude er (juist op een
koude winterdag…) de brui aan gaf, gaat er zeer waarschijnlijk voor zorgen dat we een
aardige besparing kunnen realiseren op de energiekosten. Ook het dubbel glas dat vorig
jaar is geplaatst, gaat daar zijn steentje aan bijdragen. Motto blijft natuurlijk: ruimte niet
meer in gebruik? Radiatorkranen op 1 zetten!
Nieuwe activiteiten

Italiaans voor beginners
Weet u nog niet wat ‘O sole mio’ betekent, en wilt u dat eigenlijk best weten? Schrijf
u dan in voor de cursus Italiaans voor beginners die Silvia Dellaghezza gaat
beginnen. Ze heeft maar 10 lessen nodig om u de eerste beginselen te leren van het
Italiaans spreken en verstaan! De cursus wordt gehouden op donderdag van 13:00 14:30 uur. Hij start op 3 maart aanstaande (als er voldoende deelnemers zijn) en
kost € 80,-. Informatie bij Silvia via een e-mail naar silviadellaghezza@gmail.com.


iPad-cursussen!
De vorige cursussen waren vrij snel volgeboekt, en daarom hoopt Christiaan van Bremen dat er ook
voor zijn nieuwe reeks genoeg belangstelling bestaat. Hij organiseert maar liefst drie verschillende iPadcursussen:
o
Kennismaken met de iPad
donderdag 3 en 10 maart; kosten € 58,o
Meer met de iPad
donderdag 17 en 24 maart; kosten € 58,o
iPad voor gevorderden
donderdag 14, 21 en 28 april; kosten € 85,Voor de kennismakingscursus hoeft u zelf (nog) geen iPad te bezitten! Informatie bij Christiaan via een
telefoontje naar 06 4548 2948 of via een e-mail naar cvanbremen@hotmail.com.



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 komen de eerste beginselen van elektriciteit en chemie aan de
orde. 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.

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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