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Van het bestuur
Vorige week hebben we gezellig Koningsdag gevierd met elkaar. Omdat het nogal fris was zijn de buitenspelletjes verplaatst naar binnen, en hoewel zaklopen in de gymzaal heel goed kan, was dat met touwtrekken geen succes. Je kan je
niet schrap zetten op een gladde vloer, dus na twee mislukte pogingen hebben we de spullen voor dit spel maar weer
opgeruimd in de doos. Een scheurtje in het opblaasbadje voor het eendjes hengelen heeft even voor een stevig waterballet gezorgd maar ook dat kon de pret niet bederven. De creatieve tafel in de gang was ook erg in trek bij volwassenen en
alle kunstwerken zijn trots mee naar huis genomen. De oranje soesjes, pannenkoeken, soep, tosti’s - het viel allemaal in de
smaak, dus we kunnen terugkijken op een geslaagde dag.
Misschien vraagt u zich af hoe het gaat met de sponsoring van de nieuwe vloerbedekking. Welnu, dat loopt boven verwachting goed, we zijn al over de helft van het gevraagde bedrag. Bezoekers van ons buurthuis kunnen de stand volgen
op de plattegrond die op de leestafel staat , maar omdat niet iedereen daar zicht op heeft hierbij de meest actuele score:
Binnengekomen is op de bankrekening een bedrag van €525,-- en daarvoor zouden we 26 ¼ tegels kunnen kopen. Er zijn
nu nog 23 ¾ tegels te gaan en zodra er duidelijkheid is wie het verwijderen van de oude vloerbedekking gaat betalen, de
gemeente of de stichting, kunnen we gaan nadenken over het materiaal en de kleur van de nieuwe vloer. We houden u op
de hoogte.
Ten slotte nog even dit: bent u misschien al enige tijd spulletjes kwijt en heeft u geen idee waar die gebleven kunnen zijn,
kom dan een eens even neuzen in de doos met “gevonden voorwerpen” bij ons op kantoor. Al geruime tijd wacht daar een
gevarieerde collectie shawls, handschoenen, mutsen, jasjes enz op de rechtmatige eigenaar.
Er is zelfs een kleine accordeon bij ons achtergelaten.

Wat gebeurt er in het buurthuis?
Het buurthuis is een oud gebouw dat
weet iedereen, maar er is al veel aan
opgeknapt.
Enkele dagen geleden hebben we boven
de ingang een naambord aangebracht
zodat het buurthuis beter te herkennen
is.
Ook is er een vlaggenstokbeugel gemonteerd, zodat de vlag uitgehangen kan
worden bij feestelijkheden.
De hal naar het toilet wordt binnenkort
eindelijk afgewerkt.
Op het ogenblik wordt er hard gewerkt
om met offertes een inzicht te krijgen wat
de reparatie van het dak gaat kosten,
want het is erg belangrijk dat we droog
blijven zitten.
Met het dak moet gelijk de afzuiging
aangepakt worden, ook daar zijn offertes voor aangevraagd.
Als alles binnen is, kunnen we kijken of
de financiën dit werk kunnen dragen.
Gelukkig hebben wij van diverse fondsen ondersteuning gekregen voor dit
grote project. Wij hopen dat we eind
van de maand alles op een rijtje hebben
en dat we de opdracht aan de diverse
firma’s kunnen geven.

Mede door dit alles moet ook het plafond opgeknapt worden, het liefst met
ledverlichting. Ook daar wordt aan gewerkt.
U ziet, het bestuur heeft op het ogenblik
veel werk te doen.
Buiten al deze veranderingen gaat de
verhuur en alles gewoon door.

Ik hoop dat ik U hierbij weer wat informatie heb gegeven wat er zoal speelt.
Hopelijk kan ik de volgende maand alweer wat meer vertellen hoe de stand
van zaken is.
Cor Gordijn, uw voorzitter.

Activiteiten in Het Voorhof

BERICHTEN

Koningsdag in het buurthuis
Tja, het weer tijdens de laatste Koningsdag was niet geweldig. Aldus werd het
bij het buurthuis binnen gevierd. Hoe het was? Gezellig en sfeervol. Er was
genoeg te doen. Deze foto’s spreken voor zichzelf.

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!

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 be-

Ook voor uw eigen bijeenkomsten is het buurthuis te huur.
heerders 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.

het bereiden van hapjes of het opwarmen van vooraf bereide gerechten.

7. Het maken van harde muziek, hetzij
live, hetzij door middel van cd’s of andere bronnen, is niet toegestaan; zachte
achtergrondmuziek is geoorloofd.

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.

8. In de keuken kunt u gebruik maken
van het gasfornuis en/of de oven voor

De huisregels van Buurthuis Het Voorhof
zijn onverminderd van toepassing.

6. Consumpties van de bar: koffie of
thee € 8,- per kan of €0,80 per kopje,
frisdranken €1,20, wijn of bier €1,70.

Gezocht… vrijwilligers voor Buurthuis Het Voorhof
Omdat ons buurthuis
gelukkig
steeds beter bekend wordt in de wijk
en onze beheerders dus ook voor
steeds meer gebruikers moeten zorgen, zijn wij op zoek naar nieuwe
vrijwilligers voor één of meerdere
dagdelen per week.
Er zijn diverse onderdelen van onze
organisatie waar uw hulp welkom
zou zijn.
Daarbij denken we aan: beheer van
de ruimtes , zorg voor de huurders,
diverse administratieve werkzaamheden, huishoudelijk werk, publiciteit enzovoort.

Bij onze administratie is een uitgebreide taakomschrijving voor diverse functies aanwezig, die kunnen
wij u op verzoek toesturen.

En….het blijft natuurlijk vrijwilligerswerk, als het niet is wat u er van
verwachtte, dan nemen we weer afscheid van elkaar.

Alle hulp is bij ons welkom, dus
ook als u maar een paar uurtjes per
week beschikbaar heeft.

Denk er eens over, het zou toch mooi
zijn als we over een poosje weer
een bericht in de nieuwsbrief kunnen
zetten met als aanhef:
Gevonden………. vrijwilligers voor
Buurthuis Het Voorhof.

Vaak bestaat er een beetje drempelvrees om je voor buurthuiswerk te
gaan inzetten, maar onze ervaring
is dat vrijwilligers, als ze bij ons aan
de slag zijn gegaan, het best naar
hun zin hebben.

e-mail: buurthuisvoorhof@gmail.com
telefoon: 06-43679808

Budo Gouweleeuw heeft zijn bestuur weer op orde
Twee keer vallen en je bent er:
Budo Gouweleeuw aan de Willem Bilderdijkhof. Een wereld
van verschil lijkt het met ons
buurthuis. Lijkt. Want ook Budo
Gouweleeuw had moeite om een
nieuw bestuur te formeren. En
niet heel veel leden, elf procent,
komen uit de wijk Voorhof. Maar
dat neemt niet weg dat de budoclub hard werkt aan de toekomst.
Wie aan een sporclub denkt, denkt al
gauw aan jongeren. Maar van jong tot
oud traint bij Gouweleeuw. Het oudste
lid telt tegenwoordig 74 lentes!
Aanvankelijk was het ook voor Budo
Gouweleeuw geen eenvoudige opgave
om een nieuw bestuur te vormen toen de
oude bestuursleden waren opgestapt.
“We hebben toen een oproep geplaatst
in de Gouwenieuwsbrief”, vertelt Suze.
“Daarop zijn diverse mensen ingesprongen. Voor mezelf geldt dat ik Budo Gouweleeuw een warm hart toedraag en ik
er daarom graag wat uurtjes aan wil
besteden.”
Onlangs zei de club de arbeidsovereenkomst met de enige betaalde kracht, de
verenigingsmanager, op. “De ledenraad
besloot dat het geen vast contract kon
worden vanwege de financiële situatie.
Daarbij komt dat we het gebouw nu van
de gemeente huren als opstal. Maar dat
aanbod is een onzekere situatie. We
moeten sparen om op redelijk korte termijn meer zekerheid te krijgen. Als doel
voor de toekomst willen we dan ook
meer financiële reserve opbouwen. Met
een eigen sporthal kunnen we ons aan-

bod verbreden. Dan kunnen we ook de
judomat laten liggen, wat weer minder
slijtage geeft.”
De huidige sporthal kent bijvoorbeeld
ook geen kantine. Suze: “Nu is er geen
eigen thuishaven en die is op die plek
ook niet te creëren. Iedereen vertrekt
nu meteen na het al dan niet douchen.
Daardoor bouw je geen band met elkaar op. We willen een bar of anderszins een plek waar de leden iets kunnen
drinken. Een veilige haven bieden voor
jongeren. En verder willen we als bestuur
openheid en eerlijkheid uitstralen, maar
ook de leden willen dit - heel belangrijk.
Door middel van onze nieuwsbrief willen
we uitleggen waar we mee bezig zijn

en wat de plannen zijn. Zo krijg je de
minste vragen.”
Sinds kort kent Budo Gouweleeuw weer
een driekoppig en daarmee volledig
bestuur. “Het moet ons kindje worden”,
zegt Suze. “Maar vele handen maken
natuurlijk ook licht werk. Ieder moet zijn
ding doen. We proberen vrijwilligers te
krijgen die allemaal een of twee dingen
doen.”
Een laatste vraag: hoe heeft Budo Gouweleeuw het bestuur rond kunnen krijgen? “Ik vrees”, aldus Suze, “dat oproepen in kranten en nieuwsbrieven echt
een stap te ver zijn om mensen over de
brug te trekken. Vervolgens is het noodzakelijk dat je mensen zelf benadert.”

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

