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Herman Gorterhof 165 2624 XL Delft Tel. 06 4367 9808 (werkdagen van 9:00-20:00) buurthuisvoorhof@gmail.com
Nieuwbrief #3
Beste lezers, zoals u in deze Nieuwsbrief kunt lezen, zijn wij druk in de weer om onze jaarlijkse Buurtmarkt te organiseren. De voorbereidingen zijn in volle gang, de eerste aanmeldingen van wijkpartners om op zaterdag 29 oktober
aanwezig te zijn met hun informatie-tafel zijn binnen. Ook een aantal politieke partijen hebben zich al gemeld voor
het debat en als hij tijd vrij kan maken in zijn drukke agenda komt wethouder De Prez ook even langs. De cadeautjes
voor de loterij zijn verzameld en het Buurthuis heeft afgelopen zaterdag een enorme poetsbeurt gehad van onze
vrijwilligers.
Wij hopen dat er ook dit jaar veel bezoekers langskomen op deze zeer informatieve en gezellige Buurtmarkt en iedereen kan natuurlijk ook deelnemen aan het debat!

Buurtmarkt Zaterdag 29 oktober!
Aangemoedigd door het succes
van de door ons georganiseerde
Buurtmarkten in de afgelopen
jaren, durven we het aan om ook
dit jaar ons Buurthuis Het Voorhof met de activiteiten die daar
worden georganiseerd, voor te
stellen aan iedereen die daar interesse in heeft.
Wanneer?
Zaterdag 29 oktober 2016
van 10:00 – 15:00 uur;
Waar?
Herman Gorterhof 165 in Delft;
Wat?		
Informatie over belangrijke (wijk)zaken van onder andere Careijn, Delft
Voor Elkaar, Delftse Gehandicapten
Vereniging enz. enz.

Tussen de programmaonderdelen
kunt u genieten van optredens door
De Tiere-Liers uit de Lier. Zij zullen u
trakteren op muziek uit de Top 1000
en Actueel.
Meezingen mag, maar is niet verplicht.
Voor informatie kunt u contact met
ons opnemen via
buurthuisvoorhof@gmail.com.
Debat om 11:00 uur tussen en met
politici;
Demonstraties van activiteiten
Loterij met mooie prijzen.

U komt toch ook?

De toegang is gratis, vanaf 10:00 uur
is koffie, thee of frisdrank met iets
lekkers verkrijgbaar en vanaf 12:00
uur soep en/of een hartige snack.
Dit alles tegen zeer voordelige buurthuisprijzen.

Social Media

Volg ons op LinkedIn, Facebook, Twitter en Buurtlink!
buurthuisvoorhof@gmail.com
www.buurthuishetvoorhof.nl
www.twitter.com/voorhofII

Inloop‘spreekuur’ advocaat
is weer begonnen!
Op dinsdag 4 0ktober
van 11:00 - 12:00 uur
Helemaal gratis!

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

AAN TAFEL..!
Goeiedag,
Zoals u in Nieuwsbrief nr 30 heeft
kunnen lezen, ga ik - Richard Brugman van Stichting de Zorgkookerij koken in Buurthuis Het Voorhof!
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.
De prijs zal iets hoger zijn dan wat er
op dit moment 1 x per twee weken
aangeboden wordt bij de Buurttafel.
De prijs waarmee we willen gaan starten is € 7,50.
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?
De eerste datum is vrijdag 7 oktober.
Aanvang diner om 18:00 uur.
Inschrijven kan - uiterlijk
donderdag 6 oktober voor 16:00 uur.
De volgende datum is vrijdag 21 oktober. Aanvang diner om 18:00 uur.
Inschrijven kan – uiterlijk donderdag
20 oktober voor 16:00 uur.

MENU 7 oktober:
Groentesoep met
gehaktballetjes
*
Pasta Bolognese
*
Yoghurtcreme met fruit

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.

AANMELDEN KAN VIA:
email: info@dezorgkookerij.nl
telefoon: 06-53428418
BELANGRIJK:
aanmeldingen NIET via Buurthuis
Het Voorhof, maar rechtstreeks
bij de Zorgkookerij!
Het maximum aantal deelnemers is
30, dus meld u snel aan!
Als het goed loopt is het de bedoeling
elke twee weken te koken in Buurthuis
Het Voorhof.
Hopelijk tot snel en alvast smakelijk
eten!
Richard Brugman
Stichting de Zorgkookerij
Palamedesstraat 18
2612 XR Delft
06-53428418
www.dezorgkookerij.nl

VACATURE VOOR SECRETARIS (m/v)
Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar een Secretaris
Taken en verantwoordelijkheden:
•
Voorbereiden van de bestuursvergaderingen
•
Notuleren en het uitwerken van de verslagen van de bestuursvergaderingen:
•
Beheren van het archief van het bestuur.
•
Verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande post.
•
het opstellen van de maandelijkse nieuwsbrief.
Wie zoeken wij?
•
Een sociaal betrokken persoon.
•
Communicatief sterk, creatief, assertief en enthousiast.
•
Kan zich goed in de Nederlandse taal uitdrukken
•
Wil zijn/haar capaciteiten graag in dienst stellen van ‘het buurtwerk’.
•
Kan zich verenigen met de doelstellingen van de Stichting.
•
Beschikt over eigen een laptop of PC en telefoon.
Meer over deze functie en reageren via www.buurthuishetvoorhof.nl
Aanmelden via buurthuisvoorhof@gmail.com

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.

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.

Activiteitenladder Buurthuis Het Voorhof

Onze Sponsors

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
stichting.Buurtwerk VoorhofII, 015-2616006

€0,80 per kopje

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

9.30-11.30

Conversatie Nederlands voor vrouwen
Mariëtte de Bruijn: 015 015-2126002

10.00-12.00

Koffieochtend
stichting.Buurtwerk VoorhofII, 015-2616006

14.00-15.30

Kinderclub “De Tamboerijn” en Vrouwenmiddag
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 9330

€80,00/ 10 lessen

10.00-11.00

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

€8,00 per les

11.00-12.30

Italiaans conversatie
Silvia Dellaghezza: 06 1280 933010

€80,00/10 lessen

13.00-14.30

Italiaans voor beginners
Silvia Dellaghezza: 06 1280 933010

€80,00/10 lessen

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

€60,00 /10 lessen

9.30-11.30

Conversatie Nederlands voor vrouwen
Mariëtte de Bruijn: 015 212 6002

10.00-11.00

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

10.00-11.00

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

13.30-16.00

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

9.30-13.30

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

13.30-16.30

Athletes in Action 3 september tot 2 oktober
Rens de Ronde/Rianne Verhage: aia,voorhof@gmail.com

woensdag

donderdag 9.30-11.00

vrijdag

zaterdag
zondag

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

€0,80 per kopje

€8,00 per les

