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Nummer zevenentwintig!
Doordat we als bestuursleden druk bezig zijn met het maken van het Jaarverslag over 2015, verschijnt deze
nieuwsbrief – waarin we u op de hoogte houden van het wel en wee van Buurthuis Het Voorhof en de mensen
die daar aan het werk zijn – wat later en is hij wat korter dan gewoonlijk. We wensen u veel leesplezier en:
reageren mag natuurlijk! Graag zelfs!
Bericht van de redactie
Deze aflevering van de nieuwsbrief is voor mij persoonlijk een speciale, want het is de laatste
waarvan ik de redactie voer. Misschien is het bij u al bekend, misschien ook niet: ik ben bezig
aan mijn laatste maanden als bestuurslid van Stichting Buurtwerk Voorhof II en daarom zijn
we druk bezig om mijn verantwoordelijkheden, taken en activiteiten over te hevelen naar
andere bestuursleden en vrijwilligers. Wie in het vervolg de nieuwsbrief gaat maken, hebben
we nog niet besloten. U leest dat ongetwijfeld in een volgende nieuwsbrief. Ik hoop en
verwacht dat u de komende exemplaren met net zoveel plezier en interesse zult lezen als ik
heb gehad met het maken van de nummers 1 tot en met 27!
Goed nieuws: nieuwe vrijwilligers!
In de vorige nieuwsbrief hebben we ze al genoemd, de nieuwe vrijwilligers die de gelederen komen versterken.
Deze zijn al ‘in functie’:


Cor Gordijn heeft de taak van Centrale Inkoop van Rob overgenomen, dus in het vervolg zult u hem met
karretjes en kratten door het gebouw zien lopen, in plaats van die man met de baard…



Marc Franceschini houdt zich bezig met het onderhoud en beheer van onze computers en het technisch
beheer van de website. Neem eens een kijkje op de pagina’s van de diverse activiteiten!



Verder hebben we een nieuw bestuurslid, Tessa Plukaard, die zich zal voorstellen in de volgende
nieuwsbrief. Zij gaat zich onder andere bezighouden met PR & Voorlichting.

We zijn in gesprek met een andere veelbelovende sollicitant voor een bestuursfunctie. We hopen u daarover in
een volgende nieuwsbrief meer te kunnen vertellen.
Op de werkvloer ook een nieuw gezicht: Annemargreeth Stel is op de dinsdagochtend in het Buurthuis te
vinden. Zij wordt ingewerkt door onze beheerders Marianne en Ria.
Helaas is Mehret Shiferaw vertrokken. Zij is bij Werkse! in training op weg naar een betaalde baan. Wij (en
zeker Fathi Abdisamad) zullen haar heel erg missen! Samen met Fathi zorgde zij voor een schone keuken,
ruiten, tafels en stoelen in het Buurthuis! We zijn op zoek naar een nieuwe ‘collega’ voor Fathi.
Social Media
Volg ons op LinkedIn, Facebook, Twitter en Buurtlink!
Let op:
het Facebook-adres is
gewijzigd!

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

Nieuwe activiteiten

Inloop‘spreekuur’ advocaat
Misschien is de stap naar een advocaat in zijn of haar kantoor voor u nog te groot.
Daarom is er vanaf dinsdag 5 april in Buurthuis Het Voorhof de mogelijkheid om een
advocaat te spreken. De advocaat, mevrouw mr. A. Alam-Khan van Advocatenkantoor
Alam-Khan heeft in de komende weken op dinsdag van 11:00 – 12:00 uur ‘spreekuur’ in
het Buurthuis (in de Spreekkamer naast de voordeur) om uw vragen te beantwoorden en
daar waar nodig adviezen te geven. Helemaal gratis!


Koffie-inloopochtend
Op woensdagen organiseren we, net als op de dinsdagochtend, een ‘vrije’ koffieinloopochtend. Van 10:00 to 12:00 uur kunt u in Buurthuis Het Voorhof terecht voor een
kopje koffie of thee (iets anders mag natuurlijk ook) en een ontmoeting met
buurtbewoners! Voor de duidelijkheid: de drankjes zijn niet gratis, maar nog steeds
tegen lage buurthuisprijs te verkrijgen!
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Techniek voor kinderen
Elly Heldring heeft de afgelopen vrijdag de eerste les gegeven. Helaas waren er maar
twee kinderen, dus Elly wacht nog even tot er meer komen. De twee aanwezige kinderen
waren heel enthousiast en zij hopen met ons dat er gauw meer kinderen komen, zodat ze
weer fijn verder kunnen gaan met alle soorten van techniek. De les is op vrijdagmiddag
van 16:00 – 17:00 uur in onze Creatieve ruimte. Opgeven kan via 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.

2 van 4

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

Activiteitenladder Buurthuis Het Voorhof

DAG

TIJD

ACTIVITEIT

maandag

10:00-11:00 Hatha-Yoga

dinsdag

09:30-11:30 Koffieochtend

PRIJS
€ 7.50 per les

Iris Plukaard: irisplukaard@ziggo.nl
St. Buurtwerk Voorhof II: 015 261 6006
09:30-10:30 Bewegen voor ouderen (gr. 1)

Elja van Rijt: 015 261 7485 / eljavanrijt@hotmail.com
10:45-11:45 Bewegen voor ouderen (gr. 2)

Elja van Rijt: 015 261 7485 / eljavanrijt@hotmail.com
11:00-12:00 Inloop-'spreekuur' advocaat (1e dinsdag vd maand!)
19:45-20:45
woensdag

09:30-11:30
10:00-11:30
10:00-12:00
14:00-15:30
17:00-20:00

donderdag 09:30-11:00
10:00-11:00
11:00-12:30
13:00-14:30
15:30-16:30
19:30-22:00
20:00-22:00
vrijdag

09:30-11:30
09:30-11:30
10:00-11:00
13:30-16:00
16:00-17:30

zaterdag

15:00-17:00

zondag

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

mr. A. Alam-Khan: 015 760 0024
Tai-chi
Hans Richters: 015 212 5460 / j.richters@yahoo.com
Conversatie Nederlands voor vrouwen
Mariëtte de Bruijn: 015 212 6002
Computerles beginners *
Hans Geers: h.j.geers@gmail.com
Koffie-inloopochtend
St. Buurtwerk Voorhof II: 015 261 6006
Kinderclub De Tamboerijn en Vrouwenmiddag
Rene Strengholt: rene.strengholt@gmail.com
Buurttafel, iedere 2e en 4e woensdag van de maand
aanmelden via buurthuisvoorhof.adm@gmail.com
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
Postzegelclub 'De Oude Jan' (elke 4e donderdag)
Werner Duijndam: werner12.d@gmail.com
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
Portret- en figuurtekenen
Chiel Nienhuis: 015 256 0821 / info@voorhofcreatief.nl
Techniek voor kinderen
Elly Heldring: 015 256 4629 / ellyheldring@gmail.com
Libres pro Aetate (toneel Russische jeugd)
Anastassia Blanter: anastassia_blanter@hotmail.com
Geloofsgemeenschap
Andre Bruinink: 06 3313 7300 / bruininkandre@gmail.com
Athletes in Action 1-5-2016; 5-6-2016
Rens de Ronde / Rianne Verhage: aia.voorhof@gmail.com

€ 9,00 per les

€ 30,00 / 5 lessen

€ 4,50 per persoon
€ 80,00 / 10 lessen
€ 9,00 per les

€ 80,00 / 10 lessen

€ 6,50 / les

€ 5,00 / les

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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