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Van het bestuur
Voor u ligt editie 35 van onze Nieuwsbrief en dat betekent dat we u al drie jaar elke maand op de hoogte houden van het wel
en wee in ons Buurthuis en van de mensen die daar aan het werk zijn.
Ons kerstdiner was volgens onze gasten weer een succes. Onze eigen Buurttafel-kookploeg heeft zelf de handen uit de mouwen gestoken en zoals we dat van hen gewend zijn, was het menu prima! De hartige voorafjes, die ons gratis werden aangeboden door de Firma Van Buiten, vielen bij iedereen in de smaak! De sfeer was goed, het was een gezellige avond, waaraan
ook onze vrijwilligers hebben deelgenomen.
Bij de start van het nieuwe jaar hebben we besloten om de naam van de ‘computerruimte’ in ons gebouw te veranderen in
‘Delftsblauwe Ruimte’. Omdat er de laatste maanden weinig belangstelling was voor een computercursus zijn de PC’s opgeborgen en hebben we een begin gemaakt met het herinrichten zodat deze ruimte aantrekkelijk wordt voor nieuwe huurders.
Voor ons ligt een nu nog blanco buurthuisjaar vol met nieuwe uitdagingen.
Ons hele team is er klaar voor en wij wensen iedereen een geweldig 2017!

Woongroep Taste! wil zoutend zout zijn in Voorhof
Aan de overkant van de Voorhofdreef wonen ook nog buren:
woongroep Taste! wil net als wij
van betekenis zijn voor de wijk.
Toch zijn het uitgangspunt en de
manier waarop weer heel anders.
De redactie ging een keertje op de
koffie.
Door Jesse Budding
Het is vrijdagmiddag en dan is altijd iedereen welkom in de woonkamer van de
christelijke woongemeenschap Taste! aan
de Roland Holstlaan. Veel vintage hier,
zo te zien. Op de achtergrond klinkt muziek. Een paar mensen zitten hun gebak
te verorberen. Aan de houten tafel interview ik medeoprichter Ewout van Oosten,
inderdaad: familie van de visboer aan de
Buitenwatersloot.
Ruim vijf jaar geleden liep Van Oosten
samen met zijn vrouw Ali (spreek uit: Elly)
door de straat en ze zagen dat het pand
(tot dan toe een verstandelijk gehandicaptenopvang, JB) leegstond. Op dat moment
zeiden ze tegen elkaar: “Laten we hier
doen waar ze in de Marcuskerk over praten: relevant zijn voor de wijk!” Het stel
zag een plek voor zich waar de buurt tot
rust en bezinning kan komen, waar buurtgenoten hun eigen groen kunnen kweken,
waar ontmoetingen plaatsvinden. Ewout:
“Wij zagen potentie.”
En zo richtten ze woongroep Taste! op.
Taste! verwijst naar een psalmtekst: proef
en zie dat God goed is. Inderdaad lijkt het
leven hier goed.

Ewout van Oosten
Nu wonen hier dertien volwassenen en
zes kinderen bij elkaar in een soort woongroep. “Er zijn maar twee verplichtingen”,
zegt Van Oosten. “Woensdag eten we met
elkaar en je moet je een dagdeel inzetten
voor de wijk. Wel worden we steeds vaker gevraagd aan iets mee te werken. We
worden een soort organisatie. Dan vragen
we ons af: hoe zorgen we dat het nog leuk
blijft?”

De buurman doet hier uit zichzelf onderhoud, een dakloze komt hier ook langs.”

En de warme banden met buurthuis Het
Voorhof, hoe zijn die eigenlijk ontstaan?
“Ik ken Christina goed. Tot een jaar terug
aten we vaak mee in het buurthuis. Daar
ontmoetten we dan weer andere mensen
uit de buurt. We zitten elk in twee aparte
stukken van de wijk. Laatst gaf ik de burgemeester een rondleiding. Dan zorg ik
natuurlijk wel dat ze even bij het buurthuis
In de wijk voor de wijk
Van Oosten: “We zijn een woongroep in langsgaat.”
de wijk voor de wijk. Nu is het Taste! Friday: inloop voor de wijkbewoners, zonder In januari 2012 betrok de woongemeeninhoudelijke activiteit. Maar op zondag schap het pand van stichting Philadelphia.
hebben we een laagdrempelige overden- “Dus binnenkort hebben we hier een
king, de buurttuin is open voor de buurt feestje”, concludeert Van Oosten. “Tot nu
om hier te wandelen en te zitten. We hou- toe hebben we hierin gezeten onder de
den er ook honingbijen. Het zijn trouwens Leegstandswet, maar vorige week hebben
niet alleen christenen die hier komen. We we de koopovereenkomst getekend.” En
trekken proactieve mensen uit de wijk aan. zo is ook Taste! eigenaar van het pand
geworden.
Iedereen is van harte welkom.

BERICHTEN

Nieuwe activiteiten in Het Voorhof
Bridgecursus

Er starten twee cursussen
van 12 avonden:
Groep 1:
maandag 30 januari t/m ca 17 april
(in de Paasvakantie geen les)

Jongerenactiviteiten
Start:
27 januari, elke vrijdag
van 17:00 – 20:00 uur.

Leeftijd 11/12 jaar tot en met 17 jaar.
Onder leiding van jongerenwerkers
Anouar Hamdi en Daryoush Rahmani
van Participe/Delft voor Elkaar.
Informatie bij Anouar Hamdi,
anouarhamdi@hotmail.com

Groep 2:
woensdag 1 februari t/m 19 april
(in de Paasvakantie geen les)
Het plan is om u enthousiast te maken
voor het spel en u de mogelijkheid te bieden bij een van de plaatselijke bridgeclubs aan te sluiten, misschien t.z.t. in
Buurthuis Het Voorhof!
Informatie en aanmelding bij Willem van
Gorkum,
wirmam@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.

VACATURE

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, de exploitatie, het onderhoud en alle andere werkzaamheden worden
uitgevoerd door een team van enthousiaste vrijwilligers.

Wij zijn dringend op zoek naar bestuursleden
Ben jij de administratieve duizendpoot die ons gaat ondersteunen met de volgende taken?
• het maken van de agenda en notulen van de bestuursvergaderingen;
• beheren van het digitale en papieren archief van het bestuur;
• beheren inkomende en uitgaande post (zowel in papieren als digitale vorm)*;
• het maken van digitale offertes voor huurders;
• samen met de andere bestuursleden diverse taken uitvoeren;
• meedenken in het bestuur.
* een eigen laptop of iPad maakt het werken makkelijker.
Afhankelijk van de taken en verantwoordelijkheden die je – in overleg – op je neemt, werk je ongeveer 4 tot 8 uur per week met
ons samen.
Wie zoeken wij?
We zoeken we een sociaal betrokken persoon, communicatief sterk, assertief en enthousiast. Je bent “up-to-date” wat betreft digitale vaardigheden, kunt je goed in de Nederlandse taal uitdrukken en je wilt je bestuurlijke capaciteiten graag in dienst stellen
van ‘het buurtwerk’.
Wat bieden wij?
Een gezellig team in een sfeervol Buurthuis waar we trots op zijn. De vrijwilligers wordt een jaarlijks uitje geboden en elke maand
hebben we een heerlijke lunch samen met de beheerders.
Contact:
buurthuisvoorhof@gmail.com

Adieu Christina!
den, waren ze stomverbaasd: ‘En dat
allemaal zonder subsidie van de overheid?’”

Onlangs trad Christina Terpstra
af als voorzitter en nu neemt zij
afscheid van het Buurthuis.
In de vier jaar waarin zij leiding
gaf, loodste zij - samen met medebestuursleden Laurien Seip
en Rob Senechal - Buurthuis Het
Voorhof door, naar het lijkt, de
moeilijkste tijd: het overgrote
deel van de koopsom is inmiddels
immers afgelost. Een terugblik.
door Jesse Budding
Waarom werd je precies voorzitter?
“Op dat moment was er niemand anders
om de leiding te nemen. Toen voelde ik
me geroepen. Ik werd erin gegooid en
kon het niet meteen. Toen ik de sleutel
kreeg, dacht ik: nu moet ik me gaan
bezighouden met de inhoud van het
buurthuis. Tot dan toe hadden we alleen
het voortbestaan gewaarborgd. Op de
werkvloer heb ik met Laurien het bedrijf
op poten gezet. In het begin heb ik alle
taken gedaan, inclusief beheer, later
vooral beleidszaken en verhuur.”
Hoe kijk je terug op de afgelopen
jaren?
“Een heel leerzame periode. Als mens
ben ik ook heel erg gegroeid. In het begin was ik onzeker over mijn capaciteiten, ik was me er ook niet bewust van.
Wat leiding geven betreft bijvoorbeeld
weet ik nu dat ik het inzicht heb in de
totale situatie, in het buurthuis èn de omgeving.
Gelukkig heb ik veel gebruik kunnen maken van mijn netwerk bij Wijkkrant Voorhof. De redactie was namelijk lid van
Bedrijf & Samenleving – nu de Delftse
Uitdaging.

Even geen boeken
gevraagd...
Vanwege de enorme voorraad boeken die we op dit moment hebben,
nemen we geen boeken meer in.
U kunt uw boeken het beste naar een
kringloopwinkel brengen.
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.

En het dieptepunt?
“In de overgang van het oude naar het
nieuwe buurthuis werden de activiteitenbegeleiders die tijdens het beheer
van Participe vrijwilliger waren, opeens
huurders. Dat viel erg hard en leidde bij
sommigen tot confrontaties. Gelukkig is
iedereen nu aan het ‘zakelijke’ beleid
gewend. Ook met gemeente en Participe
ging de relatie in het begin stroef. Maar
we zijn altijd positief blijven communiceren. En ziedaar, zowel gemeente als
Participe zijn nu terug als huurder.”

Christina Terpstra
Daar stelde ik mijn vraag: wat is er nodig om het buurthuis zelfstandig te beheren? Massa’s memo’s vol met adviezen
werden er op het bord geplakt. In 2013
is Stichting Buurtwerk Voorhof II zelf lid
geworden van Bedrijf & Samenleving,
waar we veel ‘matches’ met bedrijven
hebben kunnen sluiten.”
Wat was het hoogtepunt?
“De erkenning van de gemeente dat
wij als volwaardig bedrijf functioneren:
het feit dat ze bij ons huren, ons uitnodigen bij gesprekken. Zo heb ik op uitnodiging van de gemeente een gesprek
bijgewoond met een delegatie uit Polen
en uitgelegd hoe we als buurtbewoners
zelfstandig het Buurthuis beheren. Toen
zij van onze ‘burgerinitiatieven’ hoor-

Wat ga je nu doen?
“Het kost mij dagelijks nog veel moeite
om het buurthuis los te laten. De collega’s en huurders zitten echt in m’n hart.
Het nieuwe is dat ik meer in het leven
van mijn moeder en dochter aanwezig
wil zijn. Met mijn man John ga ik een
heel nieuwe tijd in, omdat hij nu een
blindegeleidehond krijgt. Iemand neemt
hem nu mee op pad. Dat leidt tot een
heel nieuw leven.
Nu ik wegga, ben ik ontzettend blij dat
er wekenlijkse jongerenactiviteiten onder
begeleiding van een jongerenwerker
van Participe/Delft voor Elkaar opstarten. We zijn tenslotte een stichting buurtwerk! Ik zie graag dat deze jongeren integreren in ons buurthuis. Als afronding
van deze periode ben ik daar echt wel
trots op.”
“ Laurien, Cor en alle vrijwilligers: bedankt en heel veel succes met het beheer
van Buurthuis Het Voorhof!”

Social Media

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

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?

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

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

19.30-22.00

Bridgecursus Groep 1 v.a.30 januari t/m ca 17 april
Willem van Gorkum: wirmam@gmail.com

9.30-11.30

Koffieochtend
stichting.Buurtwerk Voorhof II, 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

9.30-11.30

Conversatie Nederlands voor vrouwen
Mariëtte de Bruijn: 015-2126002 jetmarie@hetnet.nl

10.00-12.00

Koffieochtend
stichting Buurtwerk Voorhof II, 015-2616006

€ 0,80 per kopje

14.00-16.00

Cursus Debatteren (6 trainingen vanaf januari)*

€ 60,00 / 6 lessen

dinsdag

woensdag

€ 0,80 per kopje

Jesse Budding; jbudding@uni-one.nl
14.00-15.30

Kinderclub “De Tamboerijn” en Vrouwenmiddag
René Strengholt: rene.strengholt@gmail.com

17.00-20.00

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

19.30-22.00

Bridgecursus Groep 1 v.a.30 januari t/m ca 17 april
Willem van Gorkum: wirmam@gmail.com

donderdag 9.30-11.00

€ 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

17.00-20.00

Jongerenactiviteit Jongeren van 11/12 jaar tot en met 17 jaar
Anouar Hamdi: anouarhamdi@hotmail.com

zaterdag

9.30-10.30

Yogilates

zondag

9.30-13.30

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

vrijdag

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

€ 7,50 per les

