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Van het bestuur
In deze editie kunnen we een aantal leuke ontwikkelingen melden. Dit betekent niet dat er anders alleen maar droevige
zaken met u worden gedeeld, maar een bericht zoals hier volgt, komt niet zo vaak voor. Intussen hebben we u nieuwsgierig
genoeg gemaakt , dus voor de draad ermee.
Vorige week hebben de Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele en de Stichting Hulp aan Delftse Jongeren ons een flink
bedrag toegezegd waarmee we een deel van het nieuwe dak kunnen financieren. Wij zijn de gulle gevers natuurlijk heel
dankbaar voor deze donatie en we wachten nu nog even op een reactie van het andere fonds waar we ook een aanvraag
hebben ingediend.
Het lijkt er even op dat het geld blijft binnenstromen bij het Buurthuis want de verzeke-ringsmaatschappij heeft een vergoeding toegekend voor de waterschade in de toiletten. We kunnen dus binnenkort afscheid nemen van de stukken karton op
de vloer en de waarschuwing: Pas op de afstap’. Wij zullen het niet gaan missen.
Om het feest compleet te maken kregen we deze week toch weer een stimuleringssubsidie van de gemeente Delft voor de
viering van koningsdag in ons buurthuis. We kunnen hiermee voor de kinderen en de overige bewoners in onze wijk iets organiseren op donderdag 27 april aanstaande. Met behulp van een strippenkaart, die de kinderen bij binnenkomst uitgereikt
krijgen, mag er meegedaan worden met acht spelletjes binnen en buiten. We zullen pannenkoekjes bakken, soep koken en
koffie serveren met een oranje traktatie. We kunnen deze consumpties niet gratis aanbieden, maar de buurthuisprijzen zijn
heel redelijk. Het budget is dit jaar niet groot genoeg om weer een springkussen te huren, maar vorig jaar is die attractie
door het slechte weer letterlijk in het water gevallen, dus we doen nu andere leuke dingen.
Iedereen is welkom voor een kop koffie ‘met’ of een kom soep tussen 10.00 en 14.00 uur. Bij voldoende belangstelling kunt
u sjoelen of spelletjes doen met elkaar.

Dichtbevolkt Voorhof weet ons nog niet te vinden
Soms lijkt ons buurthuis wel een
beetje een eiland in de zee die
Voorhof heet. Ga maar na: veel
vrijwilligers en niet te vergeten
bezoekers komen immers van
buiten de wijk. Graag zou het
buurthuis warmere banden onderhouden met het omliggende
stadsdeel. Wat is Voorhof precies
voor wijk?

In Voorhof wonen in vergelijking met
andere wijken veel mensen van buitenlandse afkomst. De Voorhof kan worden
gezien als een migrantenwijk. Ongeveer
de helft van de bevolking is namelijk migrant.
Zou daar een verklaring liggen voor het
feit dat weinig mensen uit de omgeving
ons buurthuis bezoeken? Wellicht kennen zij geen buurthuizen in hun cultuur?
Een dame aan de bar, die liever niet
met naam en toenaam in de nieuwsbrief
komt, vraagt zich af of dit meespeelt.

Door Jesse Budding
Voorhof is een woonwijk met veel hoogbouw, meldt de internetencyclopedie
Wikipedia heel zakelijk. Het is, net als
meer wijken ten zuidwesten van de binnenstad, in de jaren zestig gebouwd.
Overigens op grond die net was geannexeerd van de gemeente Schipluiden.
De woningdichtheid is door de vele flats
hoog. Voorhof is zelfs de dichtstbevolkte
wijk van Delft en behoort ook tot de wijken van Nederland met de meeste woningen per hectare. Voorhof-hoogbouw
kent een van de hoogste bevolkingsdichtheden van Nederland. Ongeveer
viervijfde is huurwoning en eenvijfde is
koopwoning.

“Maar missschien weten de wijkbewoners sowieso niet van het bestaan van dit
buurthuis”, oppert een andere anonyma.
Tot waar reikt Voorhof precies? Het
wordt aan de noordkant begrensd door
de Westlandseweg, aan de zuidkant
door de Kruithuisweg, aan de westkant
door de Beatrixlaan en aan de oostkant
door het spoor. Midden in de buurt bevindt zich het winkelcentrum De Hoven
Passage. Het hoge kantoorgebouw Torenhove met 22 verdiepingen ligt aan
dit winkelcentrum.

“Daarnaast wonen hier veel ouderen en
mensen met lichamelijke gebreken.” “In
elk geval zouden hier andere mensen
komen als er ook ‘s avonds cursussen
kwamen”, meent de ander.
Het is zomaar een suggestie. Wie heeft
er nog meer ideeën hoe we de wijkbewoners naar ons buurthuis zouden kunnen lokken?

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 bent 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

vrijwilligerscoach
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 reïntegratietrajecten.
Afhankelijk van de taken en verantwoordelijkheden die je
– in overleg – op je neemt, werk je ongeveer twee à 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

Kinderboerderij wil kids weg hebben van schermpjes
Wat hebben ons onvolprezen
buurthuis en kinderboerderij
Tanthof gemeen? Ze zijn beide
afgestoten door de gemeente en
bloeien beide steeds meer op.
Een gesprek aan de keukentafel
met beheerder Anje Aanen-de
Boer.
Door Jesse Budding
Wat vooraf ging: de gemeente wilde
deze kinderboerderij vanwege bezuinigingen eigenlijk sluiten, net als die in
de Delftse Hout. Maar dat vond de wijk
heel jammer.
Er kwamen zoveel handtekeningen voor
behoud binnen dat er een stichting werd
opgericht. In 2015 stootte de gemeente
daarop de kinderboerderij af aan deze
stichting. Met een som geld voor achterstallig onderhoud.
De gebouwen zijn nu eigendom van de
stichting, de grond heeft zij in erfpacht
van de gemeente. “Maar wij hebben
dus geen schulden”, verduidelijkt Anje.
“De vraag is wel: hoe blijven wij voortbestaan?”
Maar het antwoord op die vraag blijkt
zij gelukkig eigenlijk al te weten. “Mensen kunnen donateur worden, je kunt
dieren adopteren, we organiseren evenementen en verkopen bijvoorbeeld ijs,
we hebben hier donatiebussen en daarnaast willen we kinderfeestjes en workshops organiseren.”
En merkt ze dat de kinderboerderij
daadwerkelijk leeft in Tanthof? “Hij leeft
heel erg in de wijk meent Anje. “Zeker
de waterspeeltuin. Men vindt het ook
een stuk rust in de wijk.”
Vergeleken met buurhuis Voorhof II is
het natuurlijk wel een luxe positie dat de
kinderboerderij geen schulden met zich
meetorst. “Een luxe positie….”, de beheerder moet even nadenken. “Het kost
al zoveel moeite om de dieren voedsel
te geven, ik krijg salaris, de dierenarts
moet af en toe langskomen – soms hebben we een paar spoedgevallen in het
weekend – , de gebouwen zijn dertig
jaar oud. Wat denk je van de stookkosten? Het is hier allemaal enkel glas. We
doen het met liefde, maar we zijn blij
met de donateurs en de mensen uit de
wijk die ons helpen.

Anje met de kalveren Clara en Bella.
Maar we zien het hier opknappen. De
zijkant van de volière is bijvoorbeeld
vervangen, het dierenbestand is uitgebreid, we zijn bezig met snoeien. Je kunt
het zo gek niet bedenken of het moet
worden gedaan.
Door mij als betaalde kracht, vrijwilligers, stagiairs en bestuur.”
En niet zonder resultaat: “In het eerste
jaar bleven de kosten en inkomsten gelijk.”
Ze denkt dat de maatschappelijke ontwikkelingen in het voordeel van de kinderboerderij zijn. “Kinderen zaten tot nu
toe veel achter hun schermpje.

De ouders zijn overbezorgd. Maar juist
omdat wij (vroeger als kinderen, JB)
onze vingers hebben gebrand, zijn we
groot geworden. En de kinderen worden
tegenwoordig schermpjesmoe. Ze moeten weg van de stoeptegels de natuur in.
Nu krijg je de campagne ‘risicovol spelen’: wij zijn als kinderboerderij geschikt
om meer buiten te spelen.
Dat is in ons voordeel: hier heb je zand,
water, beesten, gras, avontuur.
Hier kunnen ze in contact komen met de
natuur.”

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: 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

