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Van het bestuur
In editie 35 van onze nieuwsbrief hadden we al aangekondigd dat de computerruimte in ons gebouw werd omgedoopt
tot Delfts blauwe ruimte. De afgelopen weken hebben we blauwe stoelen neergezet die voorheen in de creatieve ruimte
stonden, de kastdeuren in een passende kleur geverfd en hier en daar wat blauwe accenten aangebracht. En onze voorzitter, een enthousiast amateurschilder, heeft een mooi schilderij gemaakt voor ons waarmee de herinrichting bijna klaar is.
Wij zeggen met opzet bìjna klaar, want wat nog ontbreekt is nieuwe vloerbedekking. Het zeil dat er nu ligt, is al tientallen
jaren oud en dat is ook duidelijk te zien. Een speurtocht op internet heeft een mogelijkheid opgeleverd om voor een redelijke
prijs de vloer opnieuw te beleggen. Omdat we nog bezig zijn met het aflossen van de koopsom, hebben we op dit moment
niet voldoende financiële reserve om op korte termijn iets aan te schaffen. Daarom zijn we begonnen met een wervingsactie
bij bezoekers van ons Buurthuis en andere belangstellenden om hen een stukje laminaat of marmoleum te laten sponsoren.
Wij hebben de oppervlakte van de ruimte verdeeld in vijftig tegels van een vierkante meter . Die zouden per stuk 20 euro
moeten opbrengen, maar het is natuurlijk ook mogelijk om een bijdrage te storten voor een halve of een kwart tegel.
Op dit moment hebben we al 85 euro binnen op ons banknummer NL22 RABO 0171791800 oftewel 4¼ tegel.
We zijn dus op de goede weg, dank daarvoor.
Elders in deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over het lidmaatschap van de Vrienden van het Buurthuis.
Als u via dit circuit de vloerbedekking wilt sponsoren, kunt u ook profiteren van de korting bij verhuur.

Eindelijk, jongeren in het Buurthuis!
De gemiddelde bezoeker van
Het Voorhof is, zoals dat gaat
in buurthuizen, de vijf kruisjes
ruimschoots gepasseerd. Het bestuur vond dat daar toch iets aan
moest veranderen. Want wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst.
En ziedaar: sinds januari kunnen
ook jongeren terecht in het Buurthuis.
Door Jesse Budding
In de gymzaal weerklinken de sjoelstenen die tegen de houten wand van de
sjoelbak aan ketsen. Verderop spelen
jongens, zonder uitzondering van migrantenafkomst, FIFA op Playstation. Het
gejoel van het virtuele publiek zwelt aan.
“Hé broer”, schreeuwt een jongen in legeroutfit naar zijn sjoelmaat. “Waarom
lieg je tegen mij?”, vraagt die. “Okay,
ik ga je antwoord proberen te geven.”
Maar over het algemeen heeft een twintigtal jongens tussen tien en vijftien jaar
het duidelijk naar zijn zin in Buurthuis
Het Voorhof. Aan een tafeltje in de hal
schuiven Nyar Marouf (10) en Ismail Yahyaoui (12) aan. Ismail woont een flat
verderop, Nyar woont ‘ergens anders’.
Hij hoorde over de vrijdagavondactiviteit van zijn broer, Ismail had het van
vrienden.

Een spelletje pingpong op vrijdagmiddag.
“Vroeger ging ik naar The Mall, een ander buurthuis”, vertelt de laatste. “Hier
vind ik het leuker, we spelen ook zaalvoetbal met elkaar.” Nyar: “En je kunt
lekker chillen met je vrienden.”
Anouar Hamdi, een van de betrokken
jongerenwerkers legt uit hoe het allemaal zo gekomen is.
“Op verzoek van het bestuur zijn wij
deze activiteit in de wijk gestart. Er is
veel jeugd in de wijk die recreatief een
beetje begeleid moet worden. Ik wilde
hun talent ontwikkelen, informeel en in
een veilige omgeving bij elkaar. Wij
spreken ze aan op hun gedrag en kijken
waar ze mee lopen.”
Maar de activiteiten moeten ook wel betaald worden natuurlijk.

“Nee, we vragen geen bijdrage van de
jongeren zelf”, aldus Anouar. “Anders
haken ze af, het moet voor iedereen
toegankelijk zijn. Delft voor Elkaar betaalt de huur. Playstation hebben we in
bruikleen van The Culture. Het bestuur is
bezig met Fondsenaanvragen bij diverse
fondsen. De beslissing over de toekenning van een donatie kan nog even duren, maar toch zeker enige weken). Als
dit wordt toegekend, kunnen we materialen kopen: een tafeltennistafel, Playstation, bordspellen en een sjoelbak. En
in de zomer kunnen we natuurlijk buiten
basketbal of voetbal spelen.”
Nyar en Ismail hebben net gesjoeld,
maar over de leukste activiteit alhier zijn
ze het meteen eens: “FIFA.”

Nieuwe activiteiten in Het Voorhof

BERICHTEN

Wilt u Buurthuis Het Voorhof ondersteunen?
Word lid van Vrienden van het Buurthuis!
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld door ieder die Buurthuis Het
Voorhof een warm hart toedraagt. Al vanaf 25,- per jaar ben u lid.
En wat krijgt u hiervoor terug?
Tijdens het lidmaatschap van de Vrienden van het Buurthuis kunt u – in principe – net
zo vaak als u wilt de ontmoetingsruimte en keuken in Buurthuis Het Voorhof huren.
Voor een kleinschalige vrienden- of familiebijeenkomst (receptie, verjaardag, meerjarig huwelijksfeest of een andere bijeenkomst met een besloten karakter). U kunt uw
huuraanvraag doen via buurthuisvoorhof@gmail.com.
Voor elke bijeenkomst gelden de hieronder vermelde regels:
1. Alleen de ontmoetingsruimte en keuken zijn beschikbaar voor bijeenkomsten van
Vrienden van het Buurthuis.
2. Sluitingstijden Buurthuis: van zondag tot en met donderdag om uiterlijk 22:00 uur,
vrijdag en zaterdag om uiterlijk 23:00 uur.
3. De huurprijs bedraagt €20,- per uur.
4. De maximale groepsgrootte is vastgesteld op 40 personen.
5. Bij elke bijeenkomst zullen twee beheerders aanwezig zijn, die de verkoop van
drankjes verzorgen achter de bar en alles in goede banen leiden. Voor hun diensten
wordt een bedrag van € 5,-- per uur per persoon in rekening gebracht.
6. Consumpties van de bar: koffie of thee € 8,- per kan of €0,80 per kopje; frisdranken €1,20; wijn of bier €1,70.
7. Het maken van harde muziek, hetzij live, hetzij door middel van cd’s of andere
bronnen, is niet toegestaan; zachte achtergrondmuziek is geoorloofd.
8. In de keuken kunt u gebruik maken van het gasfornuis en/of de oven voor het
bereiden van hapjes of het opwarmen van vooraf bereide gerechten.
9. U kunt de catering van een bijeenkomst laten regelen door Stichting Buurtwerk
Voorhof II, of door Firma Van Buiten, een bedrijf dat werkt met mensen met een beperking en uitsluitend biologische ingrediënten gebruikt.
Als de catering door Stichting Buurtwerk Voorhof II wordt verzorgd, kunt u in een
voorafgaand overleg een keuze maken uit een uitgebreid assortiment feestelijke
hapjes.
De huisregels van Buurthuis Het Voorhof zijn onverminderd van toepassing.

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,
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.
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!

Op zoek naar vrijwilligerswerk?
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. Het Buurthuis is
een fijne Werk Ervarings Plek en erg geschikt voor een
reïntegratie-traject.

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

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. Het Buurthuis is
een fijne Werk Ervarings Plek en erg geschikt voor een
reïntegratie-traject.

Wij zijn dringend op zoek naar

vrijwilligers
coach

Ben jij een echt mensen-mens en heb je ervaring in het
werken met vrijwilligers en spreken de volgende taken
jou aan?
• werving/selectie vrijwilligers
• contactpersoon naar uitkeringsinstanties/werkloketten;
• begeleiden en ondersteunen van vrijwillligers;
• peilen noodzakelijkheid deskundigheidsbevordering
vrijwilligers;
• vertrouwenspersoon voor de vrijwilligers;
• bewaking reïntegratie-trajecten.
Afhankelijk van de taken en verantwoordelijkheden die
je – in overleg – op je neemt, werk je ongeveer twee a
drie dagdelen per week in het Buurthuis.
Wie zoeken wij?
We zoeken we een sociaal betrokken persoon, communicatief sterk, assertief en enthousiast en iemand die het
leuk vindt om mensen te stimuleren en zichzelf te ontwikkelen.
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

Buurtfunctie? Ze komen helemaal uit Leiden...
Vlak bij de Herman Gorterhof, op
een plein verstopt achter de fitness aan de Papsouwselaan, kun
je ook je tijd verdrijven in Ontmoetingscentrum Minvervaplein.
Maar we zijn geen concurrenten,
eerder goede buren.
Thee 		0,60
Koffie 		0,70
Fris
		
1,00
Heerlijke tosti
1,50
Voor de prijzen hoef je het niet te laten
in dit ontmoetingscentrum aan de rand
van een grote parkeerplaats. Heel jammer dat de Senioren Koffieclub twee jaar
geleden is gestopt omdat het aantal de
bezoekers steeds minder werd. Niet dat
er gebrek is aan andere activiteiten –
bridgen, country en line dansen, Gilde
Delft met onder meer cursussen stadsgidsen, de spirituele vriendenclub, diverse
activiteiten van de plaatselijke NVVH,
de radiozendamateurs en vergadertijgers: allemaal weten ze hun weg nog
steeds te vinden naar het elf jaar jonge
gebouwtje.

Linedance op de woensdagmiddag
Als mensen een vergadering willen beleggen die voor ons zaaltje te groot
wordt, verwijs ik ze altijd door naar
Voorhof II.”
“Financieel zijn we gezond”, constateert
hij. “We kunnen rondkomen zonder subsidies. We bedruipen onszelf. Kijk naar
het bord, ik denk dat we zo’n beetje de
laagste consumptieprijzen hanteren.”
Uw verslaggever noteert, terwijl hij een,
overigens geheel gratis, kopje koffie nuttigt.
Nee, het pijnpunt zit hem op een ander
vlak: “Buiten de elf vrijwilligers hebben
we nog maar drie bestuursleden en daar
maak ik me zorgen om”, aldus Ton. En
hoe zoekt het ontmoetingscentrum dan
naar nieuwe bestuursleden? “Door de
vacatures hier op het prikbord te zetten”,
antwoordt hij bedaard.

“Verder zoeken doen we niet meer. Ja,
vroeger beheerde een bestuurslid de
site, maar sinds die er niet meer is, hebben we ook geen site meer. Flyeren doen
we niet, omdat je niet weet wie je dan
in huis haalt. Iemand moet wel de capaciteiten hebben om bepaalde bestuurstaken aan te kunnen.”
Het zou jammer zijn als het centrum
geen nieuwe bestuursleden kan vinden.
Want Ton noemt het ‘huiskamergebeuren’ waar alle activiteiten met de regelmaat van de klok plaatsvinden, reuze
gezellig. “Mensen komen hier uit heel
Delft. Maar ook enkele mensen van buiten: onder meer Nootdorp, Leiden en
Zoetermeer. Maar ik stel wel altijd als
voorwaarde dat mensen hier uit de buurt
ook welkom moeten zijn om aan de activiteiten deel te nemen.”

Social Media
Ton Wolf
Ton (86) is net bezig om de stoelen op te
ruimen voor de danscursus van morgen.
Want dat doet deze voorzitter, net als
kroketten bakken – indien nodig. Terug
naar de activiteitenkalender. Het lijkt er
een beetje op alsof we vissen in dezelfde
vijver. “Nee”, meent het oud-gemeenteraadslid. “De bridgeclub zat hier al vanaf het begin en de groep countrydansers
ook.

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: a.hamdi@participedelft.nu

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

