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Van het bestuur
In de eerste maand van het nieuwe jaar zijn we weer met elkaar enthousiast begonnen aan het beheren van ons Buurthuis.
Omdat een aantal nieuwe huurders met ingang van deze maand gebruik gaat maken van onze ruimtes, moest er wat geschoven worden met de tafels die voorheen opgeslagen werden in de hal naast de gymzaal. De beschadigde exemplaren zijn
afgevoerd en op de vrijgekomen plek hebben we wat tafeltjes neergezet voor de jongeren, die op vrijdagavond bij ons aan
activiteiten komen deelnemen. Wij zijn heel blij dat het eindelijk gelukt is om met hulp van Participe/Delft voor Elkaar, iets te
organiseren voor de jeugd in onze wijk, die op grond van leeftijd niet meer terecht kan bij de Tamboerijn op de woensdagmiddag. Ook prijzen we ons gelukkig dat er op maandag- en woensdagavond een bridge cursus zal starten in de ontmoetingsruimte. Wij hopen dat de nieuwe huurders zich bij ons thuis zullen voelen.

Het buurthuis is bijna van de stichting
Laurien Seip is iemand die niet
snel op de voorgrond treedt.
Toch is zij alweer jaren een van
de drijvende krachten achter het
Buurthuis. Een interview met de
dame die over de centjes gaat.
door Jesse Budding
Hoeveel mensen heb je inmiddels al het
buurthuis binnengeloodst?
“Cor en Ria Gordijn, Jacqueline van den
Berg die helpt bij de buurttafel, mijn altijd beschikbare buren Paula en Loes die
af en toe komen helpen, de Van Pomerens die hier de gymzaal huren voor hun
danstraining: ook wel heel bijzonder. Allemaal uit mijn flat aan de Jan Campertlaan. Ik hang steeds iets op het prikbord
in de hal en naarmate mensen me beter
kennen, komen er steeds meer.”
Hoe lang ben je nu penningmeester?
“Drieënhalf jaar: sinds juli 2013 toen de
stichting werd opgericht.”
Hoe vind je het om te doen?
“Ja, het is een taak voor het leven”, lacht
ze. “Nee zeggen is moeilijk voor mij.
Op zich is het een heel makkelijke taak:
de andere bestuursleden hebben geen
verstand van mijn materie. Er wordt dan
ook nooit gekeken naar wat ik doe, alleen naar wat eruit komt. Als dat is zoals
verwacht, zijn ze tevreden. Een luxe positie. Als stichting vallen we niet onder
de btw en de vennootschapsbelasting.
Dat betekent dat de belastingdienst ook
geen speciale controle uitvoert. Ook in

Laurien zorgt voor een lekkere kop koffie
dat opzicht is het een ideale baan.
Het werkt makkelijk en snel.”
Wat deed je vroeger voor werk?
“Ik was medevennoot en hoofd administratie van Behaenk Adviesgroep.”
Heb je een langetermijndoel als penningmeester?
“Als Stichting Buurtwerk Voorhof II moeten we de koopsom van het pand in drie
jaar aflossen aan de gemeente. Dit is
niet ieder jaar gelukt, maar we hebben
een redelijke regeling met de gemeente
getroffen. Per 1 juli aanstaande is het
echt ons buurthuis, dan kan ons weinig
meer gebeuren. Altijd was ergens het

gevaar dat wij niet aan onze verplichtingen richting gemeente zouden kunnen
voldoen.
Voor de renovatie van de buitenkant en
het interieur hebben we erg veel financiële steun gekregen van Fonds 1818 en
het Oranjefonds. Voor de komende tijd
staat op de verlanglijst het vervangen
van het dak en het ventilatiesysteem.”
Dus je ziet de toekomst zonnig in?
“Zonniger dan anderhalf jaar terug. Het
enige punt is dat we veel te weinig bestuursleden en beheerders hebben. Ik
ben zelf tweeënhalve dag per week bezig met beheer. We zijn nu hard op zoek
naar nieuwe bestuursleden.”

BERICHTEN

Nieuwe activiteiten in Het Voorhof

Ouderen die wat meer zouden willen bewegen kunnen op de dinsdagochtend meedoen met “bewegen voor ouderen” bij Elja van Rijt.
Goed voor de conditie en ook nog reuzegezellig.

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

Acht kruisjes en nog zo’n daadkracht
Sinds afgelopen najaar zwaait
Cor Gordijn de scepter over het
Buurthuis. Hij zag meteen wat
hij allemaal anders wilde en dat
was niet niks. Cor is tachtig lentes maar weet voorlopig niet van
ophouden.
door Jesse Budding
We zitten nog amper op onze stoel in
de ontmoetingsruimte of hij steekt van
wal. “Na de ambachtsschool heb ik
een opleiding gevolgd voor tekenaarconstructeur. Als zodanig heb ik gewerkt
op Ypenburg. Toen mijn bedrijf opging
in Fokker, maakte ik de overslag naar
de liftindustrie. Daarna ging ik naar Duiker, een pompenfabriek. Eerst als constructeur, later als inspecteur. Want alles werd uitbesteed aan het buitenland,
dus moest ik veel gaan reizen om alles
te controleren. Ik heb 42 jaar bij Duiker
gewerkt, tot m’n 67e, en daarna tot mijn
75e als freelancer.”
Maar denk niet dat hij alleen maar werkte. Na vijven wist Cor zijn tijd zijn leven
lang goed in te vullen. “Toen ik trouwde,
begon ik een volkstuin bij Levenslust. Die
vereniging zat toen nog op de kogelgieterij. Ik werd er voorzitter van en pakte
meteen van alles aan. Zo begon ik met
de aanleg van wc’s en twee jaar later
met een verenigingsgebouw naar eigen
ontwerp.
De gemeenten Delft en Schipluiden sloten later een convenant dat Levenslust
weg moest van de toenmalige locatie.
Ik moest dat proces begeleiden. Moeilijk, omdat het veelal ging om oudere
mensen. We kregen grond aangeboden
naast zwembad Kerkpolder. Het oude

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.

is gewoon moeilijk om aan vrijwilligers
te komen. Daar moeten we voor de toekomst dus hard aan werken. Je schrikt
van wat er allemaal gedaan moet worden: het dak, de ventilatie enzovoort. Ik
ben elke dag met het Buurthuis bezig.”

Cor Gordijn tijdens de buurtmarkt.
verenigingsgebouw hebben we toen
verplaatst naar de nieuwe locatie. Op
die lokatie lag een buitenbad in een Lvorm. Ik zei tegen de gemeente: ‘Laat
het zwembad maar liggen. Ik heb toen
een ontwerp gemaakt om de L-vorm af
te sluiten en op één deel een deksel te
laten plaatsen. Daar hebben we toen
het verenigingsgebouw opgezet. Ik ben
er 33 jaar voorzitter geweest, maar ik
tuinier er nog steeds. Daarnaast schilder
en beeldhouw ik.”
Moeiteloos schakelt hij over op het Buurthuis. “Ik kwam hier als inkoper. Al gauw
kwam de vraag: ‘Kun je niet in het bestuur komen? Dan moet je wel voorzitter worden.’ Ik wil alles aanpassen aan
deze tijd. Op niet al te lange termijn hebben we weer een nieuwe voorzitter, penningmeester en secretaris nodig en het

Allemaal prachtig, maar wìe is Cor Gordijn nu echt? “Ha!”, lacht hij en valt voor
het eerst even stil. “Ik ben een streber.
Ik doe er trouwens ook nog vrijwilligerswerk voor de kerk bij.” En weer vertelt
hij over de indrukwekkende hoeveelheid
dingen die hij op zijn tachtigste nog
steeds doet. “Mijn doel is het gebouw
in goede conditie te brengen. Mensen
zitten nu al liever in de Delfts blauwe
zaal omdat ze het daar gezellig vinden,
alleen moet er nog nieuwe vloerbedekking in. Al met al is er nog veel werk te
doen.”
Sponsor onze
Vloerbedekking
De oude vloerbedekking van Buurthuis Het Voorhof is hard aan vervanging toe!
Wij zoeken sponsors voor een ‘stukje’ zeil van circa vijftig vierkante meter om alvast één zaal op te knappen: onze ‘Delfts blauwe Ruimte’.
Wilt u ons helpen of weet u iemand
anders die kan helpen?
Heel graag een berichtje naar:
buurthuisvoorhof@gmail.com
of een belletje naar:
06 43 67 98 08.
Namens bestuur en alle gebruikers
van Buurthuis Het Voorhof alvast bedankt!

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 Facebookadres 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

13.30-15.00

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

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

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

dinsdag

woensdag

donderdag 9.30-11.00

€ 0,80 per kopje

€ 0,80 per kopje

€ 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: 015-2126002 jetmarie@hetnet.nl

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
Iris Plukaard irisplukaard@ziggo.nl

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)

€ 7,50 per les

