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Nieuwbrief #31
Het nieuwe seizoen is weer begonnen en dit is de eerste nieuwsbrief na de zomervakantie.
Alle activiteiten starten weer en alle beheerders staan weer klaar om het Buurthuis open te houden en alle gebruikers
van het Buurthuis van consumpties te voorzien.
Kijk op onze activiteitenladder en misschien zit er voor u ook een leuke cursus bij?
In ieder geval graag tot ziens!

Van de voorzitter:
Zoals jullie weten zijn Laurien en ik na
het vertrek van Rob samen overgebleven als enige bestuursleden. Gelukkig
hebben wij Cor Gordijn (al bekend onder ons als coördinator Centrale Inkoop) bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur om mee te helpen
“de bestuurstrein rijdend te houden”.

Gelukkig hebben we een goed beheer-team, dat uitstekend het beheer
verzorgt voor het Buurthuis.
Hoe de (her)verdeling van taken in het
bestuur er precies uit gaat zien zal in
de toekomende tijd duidelijk worden
en we houden jullie natuurlijk op de
hoogte!

Cor zal in het aankomende half jaar
een aantal taken van mij gaan overnemen (o.a. Verhuur en Sociaal Beheer,
want de bedoeling is dat ik eind van
het jaar minder taken heb dan nu het
geval is. Sinds 2012 help ik mee deze
trein te trekken en het wordt voor mij
tijd een stap terug te doen en mijn
voorzitterschap over te dragen aan iemand anders.

Christina Terpstra, augustus 2016

In Cor zien Laurien en ik een zeer gedreven en capabele nieuwe voorzitter.
Er zal zeker een en ander veranderen,
want Cor is een geheel andere persoonlijkheid, maar wij hebben er alle
vertrouwen in dat hij, Laurien en ik er
in zullen slagen met onze neuzen in
dezelfde richting te blijven gaan, door
goed met elkaar te overleggen en naar
elkaar te luisteren.
Ik blijf voorlopig zeer zeker actief in het Bestuur met als taken:
PR&Voorlichting (+ redactie Nieuwsbrief), contactpersoon naar externe
instellingen en wijkpartners, o.a. Gemeente, Delft voor Elkaar, Fondsen
e.d.
Voor de facturering - die tot nu toe
door Willem-Jan en Laurien gedaan
werd - wordt op dit moment een
nieuwe vrijwilliger ingewerkt.

Christina Terpstra
Eerst even samen met Willem-Jan en/
of Laurien. Uiteindelijk zal deze vrijwilliger dit geheel zelfstandig gaan
doen. Dit zal voor Laurien een enorme
ontlasting zijn.
Zij kan zich dan geheel concentreren op haar taak als penningmeester
en voorlopig nog een aantal uurtjes
beheer per week.

Inloop‘spreekuur’ advocaat
is weer begonnen!
De eerste keer is
op dinsdag 6 september
van 11:00 - 12:00 uur.
Helemaal gratis!

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

ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2016: B U R E N D A G !
Ook dit jaar gaat Buurthuis Het Voorhof weer meedoen aan de Burendag van het Oranje Fonds.
Na de renovaties van de afgelopen jaren ziet ons Buurthuis er van buiten en van binnen weer netjes uit,
maar er zijn altijd klusjes die blijven liggen, omdat onze vrijwilligers er geen tijd voor hebben.
Burendag is dan een mooie gelegenheid
om samen een dagdeel de handen uit de
mouwen te steken en zodoende te zorgen
voor een nog mooier en schoner Buurthuis.
Natuurlijk zorgen wij voor ontvangst met
een kop koffie en wat lekkers en voor een
lunch na afloop van de werkzaamheden.
Wilt u ons tussen 10.00 uur en 14.00 uur
komen helpen op de Herman Gorterhof
165 dan mag u zich aanmelden tot en met
woensdag 21 september, bij voorkeur via
een e-mail naar:
buurthuisvoorhof.adm@gmail.com
of als u geen internet heeft telefonisch via
015-2616006 (9:00 – 13:00 uur)
Wij zouden daar allemaal erg blij mee zijn!

Teken- en schilderles voor gevorderden en beginners.
Er is weer plek voor nieuwe cursisten!
De les wordt gegeven door Roos
Wisse, beeldend kunstenaar.
De cursisten kunnen naar eigen inzicht onderwerp en techniek kiezen
waaraan ze willen werken.
Beginners krijgen eenvoudige opbouwende tekenopdrachten.

Wanneer :
Vrijdagochtend
van 9.30 uur tot 11.30uur.
Kosten :
10 lessen voor 60 euro.
Docente :
Roos Wisse

De leeftijd van de cursisten ligt
tussen de 50 en 80 jaar, het is een
gezellige club mensen die graag
bij elkaar komen, dus kom gerust
eens kijken of meld je aan voor een
proefles.
Start vanaf 26 augustus.

Een keer per maand is er een les,
waarin het werken met bepaalde
technieken of materialen worden
geoefend b.v. perspectief tekenen,
aandacht voor ritme en compositie,
tekenen n.a.v. een gedicht, intuitief
tekenen, portrettekenen.
We werken met verschillende materialen, zoals oostindische inkt,
pastel, aquarel, (kleur)potlood,
acryl.

Roos Wisse

VACATURE VOOR SECRETARIS
Over Stichting Buurtwerk Voorhof II
(eigenaar en beheerder van Buurthuis Het Voorhof):
Stichting Buurtwerk Voorhof II is een onafhankelijke organisatie die wordt geleid
door een bestuur dat geheel uit vrijwilligers bestaat. Ook het dagelijks beheer van
Buurthuis Het Voorhof, het onderhoud en alle andere werkzaamheden (niet zijnde
activiteiten als cursussen, lessen en dergelijke) worden uitgevoerd door een team
van enthousiaste vrijwilligers.
Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar een Secretaris
Taken en verantwoordelijkheden:
Opstellen van de agenda van de bestuursvergaderingen:
Notuleren van die vergaderingen en het uitwerken van de verslagen:
Bijhouden Actielijst en de Besluitenlijst
Beheren van het archief van het bestuur, dat gedeeltelijk nog op papier wordt
bewaard.
Verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande post (zowel in papieren als digitale vorm) voor zover die betrekking heeft op bestuurszaken.
De organisatiestructuur van Buurthuis Het Voorhof bestaat uit werkgroepen (meer
informatie hierover is te zien op www.buurthuishetvoorhof.nl).
Net als de andere bestuursleden heb je een of meer Werkgroepen in portefeuille
(wat inhoudt dat je verantwoordelijk bent voor het reilen en zeilen in die Werkgroep
en dat de betreffende Werkgroepcoördinator met jou overlegt over aangelegenheden binnen die Werkgroep). Je neemt samen met de andere bestuursleden deel aan
de uitvoering van allerlei taken, zoals het opstellen van de maandelijkse nieuwsbrief en van het jaarverslag dat de Stichting uitbrengt. Afhankelijk van de taken en
verantwoordelijkheden die je – in overleg – op je neemt, kost het Secretaris-zijn je
gemiddeld 4 tot 8 uur per week.
Wie zoeken wij?
Gezien de Missie van de Stichting zoeken we een sociaal betrokken persoon. Je
bent communicatief sterk, creatief, assertief en enthousiast. Je kunt je goed in de
Nederlandse taal uitdrukken en je wilt je bestuurlijke capaciteiten graag in dienst
stellen van ‘het buurtwerk’. Uiteraard kun je je verenigen met de doelstellingen van
de Stichting en is het fijn als je beschikt over eigen een laptop of PC en telefoon.

BERICHTEN
Prijsverhoging consumpties
Vanaf 22 augustus zijn 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.

Even geen boeken
gevraagd...
Vanwege de enorme voorraad boeken die we op dit moment hebben,
stoppen we voorlopig met het aannemen van tweedehands boeken. U
kunt uw boeken het beste naar een
kringloopwinkel brengen.
Eerst wordt onze boekentafel goed
opgeruimd, zodat alleen de goed
verkoopbare boeken overblijven.
Mocht het zo zijn dat we weer boeken nodig hebben, dan laten wij u
dit weten via de Nieuwsbrief.
Ook tijdschriften hebben wij op dit
moment meer dan voldoende.
Buurtmarkt 2016

Nog een paar weken en dan is het zover.
Op zondag 25 september gaat de zesde
Rabobank Sponsorfietstocht van start.
De voorbereidingen voor de Sponsorfietstocht zijn in volle gang. Op dit moment hebben maar liefst 195 verenigingen zich al met ruim 4.000 deelnemers
ingeschreven.
Helaas hebben zich nog geen deelnemers aangemeld die voor Buurthuis Het
Voorhof willen deelnemen, maar u kunt
zich nog steeds bij ons inschrijven via
buurthuisvoorhof.adm@gmail.com
Tot uiterlijk 20 september!
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-km tocht
levert € 10,- op, en de dubbele afstand
(die wat meer van u vraagt maar (nog)
meer voldoening schenkt!) zelfs € 20!
Ultra-sportievelingen kunnen de ‘wielerroute’ van 85 kilometer 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!
De start vindt plaats bij:
Voetbalvereniging Schipluiden, Tiendweg 3, 2636 HH Schipluiden.
We rekenen op u!

Ook dit jaar willen we zoals
vanouds de Buurtmarkt
organiseren.
Dit wordt zaterdag 29 oktober.
Meer nieuws hierover in de
volgende nieuwsbrief!
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.

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

9.30-10.30

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: 015 015-2126002

10.00-11.30

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

10.00-12.00

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

13.00-14.30

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

