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Nog twee weken te gaan voor de Buurtmarkt op zaterdag 29 oktober!
Er hebben zich al aardig wat instellingen gemeld om met hun informatietafel
bij ons aanwezig te zijn. We hebben
een leuke dansdemonstratie en een vrolijke muziekverrassing in petto om er
weer een gezellige dag van te maken.
Ook de diverse fractieleiders van de politieke partijen hebben er reuzeveel zin
in om in gesprek te gaan met de buurtbewoners en wij hebben natuurlijk weer
een paar pittige debatstellingen voor ze
klaar liggen. Maar ook u kunt uw vragen
stellen!
Verder willen wij in deze nieuwsbrief
niet nalaten te vermelden dat deze dag
mede mogelijk gemaakt wordt door
Fonds1818 en Stichting Ondernemersfonds Delft. Door hun bijdragen hebben
wij onder andere muzikanten kunnen
inhuren, en de catering geregeld met
Firma van Buiten (onze favoriete cateraar!). Ook zijn er leuke prijzen gekocht
voor de loterij, waarvan de opbrengst
bestemd is voor Buurthuis Het Voorhof.
Vooral voor het onderhoud van ons oude
gebouw is veel geld nodig. Bijvoorbeeld
het vervangen van (verrotte) ondervloeren, waarvoor wij aannemers moeten inhuren.Maar ook verf voor het schilderen
van het hek op het voorplein, dat door
onze vrijwilligers gedaan is.

PvdA in Buurthuis Het Voorhof op bezoek
om met de buurtbewoners te spreken en
vragen te beantwoorden.

De vrijwilligers die het gebouw de afgelopen weken helemaal ‘opgepimpt’
hebben willen wij trouwens heel erg bedanken! In ieder geval hebben ze een
welverdiende lunch gekregen met de
beroemde soep van onze eigen Laurien
Seip (penningmeester).

De flyers voor de Buurtmarkt zijn gratis
voor ons gedrukt door Drukkerij NIVO
en worden volgend weekend verspreid
door onze vrijwilligers.
Intussen bruist het van allerlei activiteiten in ons buurthuis. Tot onze grote verrassing kwam Diederik Samson van de

Ook verwachten wij binnenkort onze
nieuwe burgemeester Marja van Bijsterveldt, die op de fiets een aantal burgerinitiatieven bezoekt, (wijkbewoners die
zelfstandig een buurtvoorziening beheren/exploiteren), zoals dat bij ons het
geval is.
En voor degenen die na de buurtmarkt
nog verder willen gaan met debatteren,
start Jesse Budding in november een cursus spreken in het openbaar.
U ziet, er is altijd wat te beleven bij ons!
Het Bestuur van
Stichting Buurtwerk Voorhof II
Christina Terpstra, Laurien Seip
en Cor Gordijn

Social Media

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

Inloop‘spreekuur’ advocaat
is gestopt! Maar ze is er nog altijdvoor u...
Lees het interview op pagina 3.

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
Een repair café in het buurthuis?
Sinds enige tijd kent Delft aan de Mijnbouwstraat een repair café. Een repair
café? Wat is dat? Een repair café is een
locatie waar techneuten u kosteloos helpen om uw defecte apparaten weer te
herstellen.

Want er wordt al genoeg weggegooid
in deze consumptiemaatschappij, zo
luidt het uitgangspunt.
Zou u behoefte hebben aan zo’n repair
café in Buurthuis Het Voorhof? Dat zou
dan een paar uur per maand zijn deuren voor u kunnen openen. Wellicht heeft
u interesse om u als vrijwilliger aan te
melden.
Heeft u interesse, laat het even weten via
buurthuisvoorhof@gmail.com.
Bij voldoende belangstelling gaan we
voor een nieuw repair café, maar nu in
de wijk Voorhof II!

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.

Kijk voor meer informatie over
repaircafé’s op:
www.repaircafe.org
repaircafedelft.nl
Door: Jesse Budding

LET OP:
Zorgkookerij afgelast
De Zorgkookerij, zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief, gaat voorlopig
door privé-omstandigheden niet door. Als deze activiteit weer begint, volgen
daarover meer berichten.

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 zijn 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.

Iedereen kan spreken in het openbaar
Spreken in het openbaar kun je
leren. Een goede manier daarvoor is debatteren. Dit helpt u
niet alleen om uw mondje te roeren, maar ook om andere mensen te overtuigen van uw verhaal
en kritiek te pareren.
“Beeldspraak doet het altijd goed bij het
publiek”, weet Jesse Budding. “Iemand
als Wilders is daar een meester in – dat
staat helemaal los van zijn inhoudelijke
koers.
Debatteren leert je dan ook te analyseren wat iemand echt zegt. Snijdt het echt
hout of speelt hij alleen op de man? In
dat laatste geval is hij inhoudelijk weinig
waard.”
Oefening baart kunst
In het speldebat zoals Budding dat oefent, geeft hij een stelling op, bijvoorbeeld: het koningshuis moet worden
afgeschaft. Vervolgens gaan de deelnemers om beurten, ongeacht de persoonlijke standpunten, die stelling verdedigen
of aanvallen. “Door regelmatig oefenen
met een beperkt aantal mensen verlies je
je angst om in het openbaar te spreken.

Daarnaast leren mensen beter luisteren,
analyseren en argumenten aandragen.”
Ervaring
Budding kreeg de kunst van het debatteren onder de knie bij de Rotterdamse
Erasmus Debating Society. Sindsdien
nam hij deel aan veel debattoernooien
en jureerde even zovele debatten. Later
was hij medeoprichter van de studentendebatclub Delft Debatteert.
Koffieautomaat
Een misverstand volgens de Delftenaar
is het feit dat debatteren alleen voor
politici interessant is. “Elke organisatie
moet keuzes maken. Door het Nederlandse poldermodel zetten mensen vaak
bij voorbaat al in op een compromis,
maar daardoor krijg je niet alle voors en
tegens boven water. Ik ben er dan ook
heilig van overtuigd dat met debatteren
betere inhoudelijke besluiten zouden
worden genomen.” Daarnaast: “Je kunt
er ook iets aan hebben bij de koffieautomaat. Want debatteren helpt je gewoon
om beter voor je mening uit te komen.”
Lichaamstaal
Een niet onbelangrijk facet: de persoonlijke presentatie. “Wetenschappelijk

onderzoek wijst uit dat onze
non-verbale communicatie veel
belangrijker is dan de verbale”,
weet Budding. “Dat werd bijvoorbeeld duidelijk in het
verkiezingsdebat tussen
Nixon en Kennedy.
De radioluisteraars wezen Nixon als winnaar
aan. Maar op tv was
goed te zien dat Nixon
peentjes zweette, dus de
kijkers kozen voor Kennedy. De rest is geschiedenis.”
Locatie:
Buurthuis Het Voorhof.
Zes trainingen
vanaf:
woensdag 9 november
en wel van 14 tot 16 uur.
Start bij voldoende
deelnemers.
Prijs:
zestig euro.
info:
jbudding@uni-one.nl

‘Voor elk probleem is een oplossing!’
Sinds mei heeft de advocate Afshan
Alam-Khan spreekuur gehouden in
Buurthuis Het Voorhof. Nu wordt er een
afspraak gemaakt dat zij tijdens de lessen Conversatie Nederlands een praatje
houdt. Over wat zij voor mensen kan betekenen op het gebied van uitkeringen
en verblijfsproblemen.
Tienduizend euro. Dat dacht iemand
laatst kwijt te zijn aan een advocaat,
zo vertelde hij Alam-Khan. “Nee!”, zegt
ze uitdrukkelijk in haar kantoor aan de
Papsouwselaan. “Ik reken vijftig euro
voor een uur advies. Maar ik werk ook
pro deo. In dat geval krijgen mensen een
toevoeging, dat betekent dat de rechtshulp gefinancierd wordt. Dat neemt niet
weg dat je nog steeds wel een eigen bijdrage in de rechtsbijstand en griffierechten moet betalen.”
Bellen gratis
Door die informatie te geven slaken mensen vaak een zucht van verlichting en
kan Alam-Khan de eerste drempel naar
een oplossing wegnemen.

Maar wat voor problemen kan zij precies voor haar cliënten oplossen? “Ik heb
mij gespecialiseerd in allerlei soorten uitkeringen, verblijfsproblemen en familiezaken“, legt de advocate uit. “Mensen
van veel nationaliteiten kloppen daarvoor bij mij aan.”
Zelf komt Alam-Khan uit Pakistan en
spreekt daarom ook de talen Urdu, Punjabi en Hindi.
En in veel gevallen heeft Alam-Khan hen
gelukkig uit de problemen kunnen helpen. Kan zij misschien ook iets voor u
betekenen?

“Als ze vragen hebben naar aanleiding
van mijn presentatie bij de lessen Conversatie Nederlands, maar uiteraard ook
in alle andere gevallen, kunnen ze me
bellen. Een telefonisch advies bij mij is
gratis, een gesprek van twintig minuten
hier op kantoor trouwens ook.”

Voor meer informatie:
Advocatenkantoor Alam-Khan
Papsouwselaan 119-MS
2624 AK Delft
tel. 015 76 000 24
www.alam-khan.nl
www.rvr.org

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
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

9.30-11.30

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

10.00-12.00

Koffieochtend
stichting.Buurtwerk VoorhofII, 015-2616006

€0,80 per kopje

14.00-16.00

Cursus Debatteren (6 trainingen vanaf 9 november)*

€60,00 / 6 lessen

woensdag

Jesse Budding; jbudding@uni-one.nl
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

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
André Bruinink: 06 3313 7300 / bruininkandre@gmail.com

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!

