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Nieuwbrief #28
In verband met de viering van Koningsdag 2016 verschijnt deze nieuwsbrief op een andere datum dan u
gewend bent. Dit om ervoor te zorgen dat u volledig op de hoogte bent van de viering die wij ook dit jaar weer
houden op deze feestelijke en oer-Hollandse dag. Leest u verder om hier meer over weten te komen. Bij
eventuele vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.
De nieuwe redactie
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om mij voor te stellen als nieuwe vrijwilliger – en degene die de redactie
van de nieuwsbrief in het vervolg op zich zal nemen – bij het Buurthuis.
Mijn naam is Tessa en ik zal niet alleen de redactie van de nieuwsbrief op mij nemen, maar bovendien ook de
PR van het buurthuis. Ik heb het altijd van belang gevonden dat men door middel van vrijwilligerswerk en
betrokkenheid bij de maatschappij investeert in de Nederlandse samenleving. Immers, alleen is maar alleen en
samen staat men sterker. Dat wat voor degene die het doet slechts een klein gebaar is, kan een wereld van
verschil maken voor de ontvanger.
Bij eventuele vragen of ideeën die u heeft kunt u mij bereiken via het e-mailadres van de Stichting, dan wel
telefonisch een bericht voor mij achterlaten.
Tot slot dank ik hierbij mijn voorganger voor het vormgeven van de nieuwsbrief in het verleden, hetgeen hij
met humor en professionaliteit heeft gedaan. Daarnaast wens ik hem en eenieder die deze nieuwsbrief leest, bij
voorbaat een feestelijke Koningsdag 2016! Laat de schappen vol oranje tompouces, toeters en o zo foute Tshirts maar komen!
Met vriendelijke groet,
Tessa Plukaard
Mededeling van het bestuur
In vorige nieuwsbrieven hebben we u verteld dat we in Tessa Plukaard een nieuwe kandidaat hadden gevonden
om toe te treden tot het bestuur van Stichting Buurtwerk Voorhof II. Helaas heeft Tessa besloten dat een rol in
het bestuur toch niet helemaal aansloot op haar wensen. Gelukkig wil ze wél als vrijwilliger aan de slag, en wel
op het gebied van PR en Voorlichting. Deze nieuwsbrief is het eerste bewijs daarvan. We wensen Tessa heel
veel succes in deze rol!
Koningsdag 2016
Ook dit jaar organiseert het Buurthuis weer een feestelijke viering van
Koningsdag! Er zullen leuke dingen te doen zijn voor zowel senioren als kinderen,
en dan vooral de kleine kinderen die nog niet naar de stad gaan op Koningsdag,
maar wel bij het Buurthuis een leuke dag kunnen hebben.
Het programma is van 10:00 - 14:00 uur:

Kinderen kunnen een strippenkaart kopen voor € 0,50 en meedoen met onder
andere touwtrekken, blikkengooien, eendjes hengelen, kleurplaten kleuren, je eigen kroontje
knutselen, koekhappen en zaklopen. Ze kunnen worden geschminkt en… er staat een groot
springkussen waarop ze zich kunnen uitleven!

Voor senioren is er een gezellige ‘inloop’ om te kletsen, tv te kijken of spelletjes te doen zoals
Rummikub, Mens-Erger-Je-Niet en kaarten;

Voor iedereen die daar trek in heeft zijn er poffertjes te koop, naast de dingen die gewoonlijk
aan de bar te verkrijgen zijn.
Vindt u het leuk, als u een beetje tijd hebt, te helpen om deze dag voor de
mensen in de buurt én voor het Buurthuis tot een succes te maken? U bent van
harte welkom! Kom in ieder geval langs om een kijkje te nemen en/of mee te
doen! Inlichtingen: buurthuisvoorhof@gmail.com.
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
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Activiteiten
Beste nieuwsbrieflezer, terwijl u dit aan het lezen bent zit u wellicht in het soms wat grillige lentezonnetje. Of
de lente heeft zich weer van zijn mindere kant laten zien en is het nu aan het regenen, dat kan ook! Hoe dan
ook ontsteekt de lente niet zelden een gevoel van optimisme bij mensen: nieuwe ronde, nieuwe kansen, op
naar de zomer! Waarom dit optimisme niet omzetten in daden? Een cursus bloemschikken, Italiaans, of toch
een poging tot schilderen? Je hoeft niet de beste van de klas te zijn om een nieuwe vaardigheid onder de knie
te krijgen, de horizon te verbreden. Waag het erop en meld u nu aan. Ten slotte: niet geschoten is altijd mis,
wie weet bent u diep vanbinnen de nieuwe Cézanne of Van Gogh!


Inloop‘spreekuur’ advocaat
Misschien is de stap naar een advocaat in zijn of haar kantoor voor u nog te groot.
Daarom is er vanaf april in Buurthuis Het Voorhof de mogelijkheid om een advocaat te
spreken. De advocaat, mevrouw mr. A. Alam-Khan van Advocatenkantoor Alam-Khan
heeft op de eerste dinsdag van de maand 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!
Let op: Vanwege de vakantieperiode in de eerste week van mei zal het volgende spreekuur bij
uitzondering plaatsvinden op de 2e dinsdag van de maand, namelijk 10 mei.



Koffie-inloopochtend
Op woensdagen organiseren we, net als op de dinsdagochtend, een ‘vrije’ koffieinloopochtend. Van 10:00 tot 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! Let u er wel op dat er op Koningsdag, woensdag
27 april, geen koffie-inloopochtend is!



Techniek voor kinderen
Elly Heldring heeft 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 allerlei 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.

Berichten

Beste nieuwsbrieflezer, omdat u deze nieuwsbrief al aan het lezen bent, weten wij bij Buurthuis het
Voorhof al dat u ons een warm hart toedraagt. Wij zijn niet alleen deel van de wijk Voorhof II en Delft met
onze activiteiten en betrokkenheid, maar hebben bovendien als doel om meer verbondenheid tussen de
bewoners te creëren. Echter, dit kan enkel en alleen met uw hulp en ja… betrokkenheid. Daarom vragen
wij u - indien u hiertoe in de gelegenheid bent - om onze Facebook-pagina te ‘liken’ en deze bovendien te
delen met potentiële geïnteresseerden. Uiteraard kunt u hen ook verwijzen naar onze website of hen zelf
informeren over onze activiteiten. Het Voorhof: voor en door bewoners!

Omdat onze toiletten al vele jaren trouwe en - vaker wel dan niet – intensieve diensten hebben verleend,
is het nu echt tijd om ze te voorzien van een nieuwe lik verf. Dit geldt vooral voor de toiletten naast de
gymzaal. Immers, het oog wil ook wat. Het werk zal worden uitgevoerd door Schilder John van Scheijndel,
die ook de hele buitenkant van het gebouw geschilderd heeft bij de externe renovatie van Buurthuis Het
Voorhof. Hij zal deze klus belangeloos voor het Buurthuis doen! Uiteraard houden we u op de hoogte van
de vorderingen en vragen we bij voorbaat uw begrip voor eventuele ongemakken gedurende dit project.

De drankjes zullen altijd geserveerd blijven worden met een glimlach, maar het is nu toch echt tijd om in
economische zin een kleine wijziging door te voeren. Na de zomervakantie gaan de prijzen van koffie, thee
en frisdrank iets omhoog: koffie en thee kosten dan €0,80 en frisdrank € 1,20.
Tot slot

Neem eens een kijkje bij onze boekenmarkt – de boekenkasten en tafel bij de toiletten – om te
zien of u iets van uw gading kunt vinden. Voor een zeer schappelijke prijs – € 0,50 voor kleine
boeken en € 1,- voor grote boeken – heeft u urenlang leesplezier! Bovendien vindt u er ook
DVD’s en CD’s, die u voor een net zo kleine prijs mag meenemen!

Heeft 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! Doe dit
echter vóór de eerste vrijdag van de maand om 12:00 uur.
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 Koffieochtend

PRIJS
€ 7.50 per les

Iris Plukaard: irisplukaard@ziggo.nl
St. Buurtw erk 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. Buurtw erk 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: w erner12.d@gmail.com
Tekenen en schilderen
Roos Wisse: 015 261 7363 / s.m.m.w isse@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
€ 12,- / jaar (!)
€ 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

Het Oranje Fonds heeft een deel van onze renovatie bekostigd en
sponsort ons met Burendag

Fonds 1818 heeft een deel van onze renovatie bekostigd

e-Business Pro heeft onze website gebouwd en ondersteunt ons
met het onderhoud ervan
Advocatenkantoor Alan-Kham geeft ons ondersteuning op
juridisch gebied
De Gemeente Delft heeft ons geholpen bij de aanschaf van een
nieuwe CV-ketel
Proconcoa heeft ons geholpen bij het ontwikkelen van een op
realistische aannames gebaseerde toekomstvisie en strategie
Wijkgemeente Mattheüs steunt ons met donaties voor het
opknappen van het interieur en de aanschaf van software
De Regelvriendin heeft onze Ontmoetingsruimte een ‘make-over’
laten ondergaan
Stichting Hulp aan Delftse Jongeren heeft een bijdrage
verstrekt voor de vervanging van de keukenvloer en -inventaris
Stichting Boschuyzen heeft een bijdrage verstrekt voor de
vervanging van de oude keukenvloer en -inventaris
Het VSB Fonds heeft een bijdrage verstrekt voor de vervanging
van de verwarmingsradiatoren in de gymzaal
Stichting Ondernemersfonds Delft heeft ons gesteund met een
bijdrage voor de Buurtmarkt
Rabobank Coöperatiefonds heeft onze nieuwe groepenkast
gedoneerd
Onderhoudsbedrijf M. Querol steunt ons bij het onderhoud van
het pand met raad, daad én donaties

Alle teksten zonder bronvermelding zijn gemaakt door het bestuur van Stichting Buurtwerk Voorhof II
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