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Nieuwbrief #30
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!

Nieuwe bestuursleden gezocht
Hierbij meteen ook een dringende oproep voor meer bestuursleden, vooral
voor de functie van SECRETARIS.
U kunt zich melden via
buurthuisvoorhof@gmail.com.

Helaas is per 1 juli onze secretaris
Rob Senechal gestopt met zijn ondersteuning van het bestuur van Stichting
Buurtwerk Voorhof II.
Laurien en Christina zullen hem heel
erg missen! Niet alleen was hij een
uitstekende secretaris, hij heeft veel
tijd en energie gestoken in het schrijven van een handboek voor het bestuur wat betreft de digitale opslag
van alle belangrijke gegevens. Vooral
voor Laurien en Christina, die ooit nog
blind getypt hebben op Remmington Typemachines, heeft hij een zeer
noodzakelijke inwijding gegeven in de
begrippen “cloud” en “drive”, waar je
dingen in kunt opslaan, zonder het
gebruik van carbonpapier.
Ook belangrijk was zijn nuchtere en
relativerende kijk op zaken van een
afstandje, juist omdat hij niet dagelijks
op de werkvloer was.

RECTIFICATIE
Zomerstop
In de vorige nieuwsbrief is een
fout geslopen, de juiste data
moeten zijn:
maandag 11 juli tot en met
zondag 21 augustus
in plaats van:
maandag 18 juli tot en met
zondag 4 september
(dit is vakantieperiode ZuidNederland).

Wij zijn heel blij met de komst van
Stan van Adrichem die zich bezig
wil houden met het maken/vormgeven van onze Nieuwsbrief. Hij is voor
ons vertrouwd en bekend als vormgever van Wijkkrant Voorhof, die tot mei
2013 in papieren vorm is verspreid.
Rob Senechal
Het maken van de Nieuwsbrief was
ook een van de taken van Rob: we
hebben veel complimenten van belangstellenden ontvangen voor de
stijl en inhoud van onze maandelijkse
Nieuwsbrief!
Rob, heel erg bedankt en geniet van je
welverdiende pensioen!

Stan van
Adrichem

Social Media

Volg ons op LinkedIn, Facebook, Twitter en Buurtlink!
buurthuisvoorhof@gmail.com
www.buurthuishetvoorhof.nl
www.twitter.com/voorhofII
www.facebook.com/stichtingbuurtwerkvoorhofII
Let op: het Facebook-adres is gewijzigd!
www.buurtlink.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?

Stuur een mailtje of bel en we verwijderen u van de mailinglijst.

Nieuwe activiteiten in Het Voorhof

Eet U binnenkort met ons mee…?
De reden daarvoor is het volgende;
Stichting de Zorgkookerij moet huur
betalen voor o.a. de keuken, om dit
mogelijk te maken
Stichting de Zorgkookerij wil dit koken met regelmaat gaan doen, dus
wekelijks en bij veel interesse eventueel twee keer per week en de stichting
heeft een stukje inkomsten nodig
Wat hoog in het vaandel staat voor
stichting de Zorgkookerij, is dat de
kwaliteit van het eten hoog moet zijn
en de prijs zo laag mogelijk.
Dan is het leuk voor iedereen.
Als non profit organisatie, is winst
maken geen pré, maar de kosten moeten wel gedekt worden.

Goeiedag,
Binnenkortwil ik gaan koken in Buurthuis Het Voorhof.
Allereerst wil ik wil mezelf graag even
voorstellen.
Mijn naam is Richard Brugman.
Ik heb mijn koksdiploma’s en ik heb
als kok gewerkt in verschillende restaurants, hotels, catering-bedrijven
en eetcafé’s.
In mijn privéleven maak ik van dichtbij mee, hoe het is als je ongeneeslijk
ziek wordt en hoe dat je leven ernstig
beperkt.

Veel mensen vereenzamen en kunnen
als lichtpuntje, uitkijken naar een lekkere maaltijd.
Om mensen ook bij elkaar te brengen
en samen te laten eten, lijkt het mij erg
leuk om in een buurthuis te gaan koken.
Binnenkort wil ik daarmee gaan beginnen, waarschijnlijk in september, maar
als er genoeg animo is, misschien eerder (als het haalbaar is in verband met
de vakantieperiode voor de beheerders van Buurthuis Het Voorhof).

Door de ervaring als mantelzorger te
combineren met het koken, ben ik op
het idee gekomen om een stichting te
beginnen, n.l. stichting de Zorgkookerij.

Wat ik wil gaan koken staat niet vast.
Ik ben bekend met veel verschillende
keukens, Hollands, Frans, Spaans,
Italiaans, Aziatisch, etc...
Het belangrijkste is, wat wilt u graag
eten? Is er animo voor 2 gangen, of
misschien wel 3?

Graag wil ik koken voor mensen die
zorgbehoevend zijn, en/of mensen die
om wat voor reden dan ook, zijn aangewezen op kant en klare fabrieksmaaltijden, die vol zitten met E-nummers.

De prijs zal iets hoger zijn dan wat er
op dit moment 1 X per twee weken
aangeboden wordt.
De prijs waarmee we willen gaan starten is € 7,50 voor 2 gangen en € 10,
- voor 3 gangen.

Ik hoop dat u net zo enthousiast bent
als ik en de mensen van Buurthuis Het
Voorhof.
Graag horen wij van u wat u ervan
vindt en of u komt eten?
Hopenlijk tot snel en alvast smakelijk
eten!
Richard Brugman
Stichting de Zorgkookerij
Palamedesstraat 18
2612 XR Delft
06-53428418
www.dezorgkookerij.nl
Heeft u een nieuwtje?
Of een bericht dat u via deze
nieuwsbrief openbaar wilt maken?
Stuur het op naar het e-mailadres
dat u op de voorpagina van deze
nieuwsbrief ziet staan. Even bellen mag natuurlijk ook! Doe dit
echter vóór de eerste vrijdag van
de maand om 12:00 uur.

Rabobank
Sponsor Fietstocht
Ook dit jaar willen we weer van de mogelijkheid gebruik maken om op
een sportieve manier geld in te zamelen voor het Buurthuis!
Op zondag 25 september (dus u hebt
nog even tijd om u erop voor te bereiden…) nemen we deel aan de door
de Rabobank georganiseerde Sponsorfietstocht, en dus zoeken we naar
deelnemers, hoe meer, hoe liever!
Het werkt heel simpel: voor iedereen
die namens onze Stichting meedoet
en de Sponsorfietstocht uitrijdt, stort
de Rabobank een bedrag op de rekening van de Stichting.
Deelname aan de gezellige 30 kmtocht levert € 10,- op, en de dubbele
afstand (die wat meer van u vraagt,
maar (nog) meer voldoening schenkt!)
zelfs € 20,-!
Ultra-sportievelingen
kunnen
de
‘wielrenroute’ van 85 km doen, maar
die extra 25 km worden helaas niet
extra beloond: ook hiervoor krijgen we
€ 20,- per deelnemer.

We kunnen zo maximaal € 500,- bij
elkaar trappen, een bedrag waar onze
penningmeester heel, héél erg blij van
zou worden…
Dus: geef door aan onze administratie
dat u wilt meedoen en welke afstand u
wilt gaan fietsen!

BERICHTEN
Prijsverhoging consumpties
Per 1 september worden de prijzen van de consumpties die aan de
bar verkrijgbaar zijn verhoogd.
Koffie/thee wordt verhoogd
van € 0,70 naar € 0,80.
De frisdrank
van € 1,- naar € 1,20
Bier en wijn van
€ 1,50 naar € 1,70.

Dat kan via de telefoon:
(015 261 6006)
of via een e-mail naar:
buurthuisvoorhof.adm@gmail.
com.
De start vindt plaats bij:
Voetbalvereniging Schipluiden,
Tiendweg 3, 2636 HH Schipluiden.
We rekenen op u!
Trouwens: elektrische fietsen zijn ook
toegestaan, dus dat kunt u niet als excuus gebruiken om weg te blijven!
Buurtmarkt 2016
Ook dit jaar willen we zoals
vanouds de Buurtmarkt
organiseren.
Dit wordt waarschijnlijk de laatste
zaterdag van oktober.
Meer nieuws hierover in de
volgende nieuwsbrief!

Inloop‘spreekuur’ advocaat
Is even gestopt tot en met
augustus.
Start in september weer
Helemaal gratis!

Onze Sponsors

Activiteitenladder Buurthuis Het Voorhof
dag

tijd

activiteit

prijs

maandag

10.00-11.00

Hatha Yoga
Iris Plukaard: irisplukaard@ziggo.nl

€7,50 per les

dinsdag

9.30-11.30

Koffieochtend
stg.Buurtwerk VoorhofII, 015-2616006

9.30-11.30

Bewegen voor ouderen (groep 1)
Elja van Rijt: 015 261 7485 / eljavanrijt@hotmail.com

10.45-11.45

Bewegen voor ouderen (groep 2)
Elja van Rijt: 015 261 7485 / eljavanrijt@hotmail.com

11.00-12.00

Inloop-’spreekuur’ advocaat (1e dinsdag vd maand!)
mr. A. Alam-Khan: 015 760 0024 (even gestopt tot 1 sept ‘16)

19.45-20.45

Tai-chi
Hans Richters: 015 212 5460 / j.richters@yahoo.com

9.30-11.30

Conversatie Nederlands voor vrouwen
Mariëtte de Bruijn: 015 212 600210:

10.00-11.30

Computerles voor beginners*
Hans Geers: h.j.geers@gmail.com

11.00-12.00

Koffieochtend
stg.Buurtwerk VoorhofII, 015-2616006

14.00-15.30

Kinderclub “De Tamboerijn”
Rene Strengholt: rene.strengholt@gmail.com

17.00-20.00

Buurttafel, iedere 2e en 4e woensdag van de maand
aanmelden via buurthuisvoorhof.adm@gmail.com

€4,50 per persoon

Italiaans voor gevorderden
Silvia Dellaghezza: 06 1280 933010

€80,00/ 10 lessen

10.00-11.00

Tai-chi
Hans Richters: 015 212 5460 / j.richters@yahoo.com

€9,00 per les

11.00-12.30

Italiaans conversatie
Silvia Dellaghezza: 06 1280 933010

14.00-14.30

Italiaans voor beginners
Silvia Dellaghezza: 06 1280 933010

15.30-16.30

Volksdansen voor Russische kinderen *
Svetlana Kononova: s.a.kononova@mail.ru

19.30-22.00

Kunstschilderen
Chiel Nienhuis: 015 256 0821 / info@voorhofcreatief.nl

€6,50 per les

20.00-22.00

Postzegelclub ‘De Oude Jan’ (elke 4e donderdag)
Werner Duijndam: werner12.d@gmail.comvrijdag

€12,- / jaar (!)

9.30-11.30

Tekenen en Schilderen
Roos Wisse: 015 261 7363 / s.m.m.wisse@online.nl

€5,00 per les

9.30-11.30

Conversatie Nederlands voor vrouwen
Mariëtte de Bruijn: 015 212 600210

10.00-11.00

Bloemschikken (1x per maand)
Ineke Bayens: 06 2751 5015 / inekebs@hotmail.com13

13.30-16.00

Portret- en figuurtekenen
lesChiel Nienhuis: 015 256 0821 / info@voorhofcreatief.nl

16.00-17.30

Techniek voor kinderen*
Elly Heldring: 015 256 4629 / ellyheldring@gmail.com

zaterdag

15.00-17.00

Libres pro Aetate (toneel Russische jeugd)
Anastassia Blanter: anastassia_blanter@hotmail.com

zondag

9.30-13.30

Geloofsgemeenschap
Andre Bruinink: 06 3313 7300 / bruininkandre@gmail.com

woensdag

donderdag 9.30-11.00

vrijdag

op aanvraag Coachee! spel: individuele sessies voor kinderen (bij Maud Amiabel) *
* Deze activiteiten zijn nog niet begonnen. Start bij voldoende deelnemers!

€9,00 per les

€30,00/5 lessen

€80,00/10 lessen

