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Van het bestuur.
Het ziet er naar uit dat het nu eindelijk zomer gaat worden. De recente tai-chi les is door de activiteitenleider buiten op het plein
gegeven en dat is meestal een goed teken. Diverse activiteiten zijn inmiddels gestopt en omdat er ook een grote renovatie van
het gehele dak , een deel van het ventilatiesysteem en het plafond in de ontmoetingsruimte in de komende weken op de agenda
staat, hebben we besloten om Het Buurthuis deze zomer te sluiten vanaf 10 juli tot 21 augustus. Dat betekent ook een pauze
in de 2 wekelijkse buurttafels. Onze kookploeg gaat u nog verwennen op woensdag 14 juni a.s. en daarna nog een keer op
woensdag 28 juni, maar dan is het even uit met de pret. Het is nog niet bekend wanneer de koks weer willen beginnen, dat
laten we u tegen die tijd nog wel weten.
Omdat onze Manuel, die altijd bij ons de reparaties, verbouwingen en andere klussen verzorgt, op dit moment geen tijd heeft
en wij toch wel een beetje uitgekeken raakten op de stukken karton op de vloer van het halletje naar de toiletten, is onze Cor
zelf aan de slag gegaan met het laminaat. Binnenkort zal hij de laatste hand leggen aan dit project.
Een aantal keren bereikte ons de opmerking dat het niet helemaal duidelijk is wie er in 2017 zijn toegetreden tot de Vrienden
van het Buurthuis. U stort netjes uw bijdrage van €25,-- voor het lopende jaar en vervolgens hoort u er nooit meer iets van.
Daar gaan we vanaf nu iets aan doen. Elders in deze nieuwsbrief vindt u een lijstje met de “vrienden” namen waarbij even
opgemerkt moet worden dat de volgorde is afgeleid van de datum dat de betaling is binnengekomen en niet van een eventuele
voorkeur van ons.
Het saldo van €525,-- voor de nieuwe vloerbedekking is deze maand niet gestegen, maar het is ruim de helft van wat we denken nodig te hebben en dat is al een heel mooi resultaat.
Waarschijnlijk komt er in de maand juli geen nieuwsbrief uit, maar dan hebben we in augustus extra veel te melden.
Al onze vrijwilligers wensen u een mooie, warme en rustige zomer en wat ons betreft zien we elkaar terug eind augustus in een
mooi verbouwd Buurthuis.
Spannend!

Bericht over de buurttafels in en na de zomervakantie
Op woensdagavond 28 juni a.s. zal ons kookteam u allemaal nog verwennen
met een laatste maaltijd voordat Het Buurthuis een aantal weken dicht gaat in verband met ingrijpende renovatie.
U hebt daarover al in een eerdere nieuwsbrief kunnen lezen.
Als de werkzaamheden verlopen zoals we nu hebben afgesproken, zullen de deuren weer opengaan op maandag 21 augustus a.s.
Volgens het schema zou er dan op woensdag 23 augustus weer een Buurttafel
georganiseerd worden, maar…LET OP!
Dat is niet zo.
De eerste maaltijd na de zomersluiting wordt voor u bereid op
woensdag 30 augustus 2017.
U kunt u hiervoor opgeven vanaf maandag 4 juli
via het email adres: buurthuisvoorhof.adm@gmail.com
of per telefoon 06-43679808 vanaf 9 uur ’s morgens.

Vrienden van het
Buurthuis 2017
Dit zijn de Vrienden van het
Buurthuis 2017
Mevrouw Ale
Mevrouw Beijer
Mevrouw van den Berg
Mevrouw Den Dunne
Mevrouw Gams
Mevrouw de Haan
De heer Hossain
Mevrouw van de Kamp
Mevrouw Kock
De heer en mevrouw Lahaye

In Juli en Augustus verschijnt er geen nieuwsbrief

Mevrouw Martina

De volgende Nieuwsbrief komt uit in September

Mevrouw Van Soest

BERICHTEN

Bezoek van de burgemeester bij
Conversatieles Nederlands

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.
Afgelopen voorjaar hebben we hoog bezoek gehad bij onze conversatieles voor
vrouwen.
De burgemeester van Delft, Marja van
Bijsterveldt had onze uitnodiging ter
harte genomen en kwam op een woensdagmorgen op bezoek. In het Delftsblauwe lokaal zaten de dames van twee
lesgroepen al gezellig te keuvelen in
afwachting van de burgemeester. Die,
tot ieders verrassing, vrolijk op de fiets
kwam, hoe Hollands konden we het
krijgen! Alle vrouwen die wekelijks op
woensdag of op vrijdag een les volgen
hebben hun” roots” in het buitenland.
Het was een zeer gemêleerd gezelschap
aan de tafel, jong en oud, lang of pas
heel kort in Nederland, hoog of laag opgeleid, christen, atheïst, moslima. Maar
allemaal elke week weer gemotiveerd
om te leren over Nederland, te horen
over de gewoontes en gebruiken. En
nog belangrijker : om samen te praten
in één en dezelfde taal, Nederlands Als
je thuis b.v. altijd Russisch, Chinees of
Arabisch spreekt met de familie en op
je werk Engels de voertaal is,, tja dan
is Nederlands begrijpen en spreken best
een klus. Maar wel een leuke! Als je dat
tenminste ergens kan oefenen. Zoals bij
onze conversatielessen.
De burgemeester was heel hartelijk, ze
maakte bij binnenkomst meteen een ronde, schudde iedereen de hand en vroeg
belangstellend naar naam, geboorteland en hoe het er mee gaat. Het ijs was
meteen gebroken. Burgemeester Marja
nam zelf de leiding en was nieuwsgie-

rig naar hoe het iedereen afgaat met
de taal en inburgeren, met meedraaien
in de maatschappij. Ze hoorde zo dat
het soms prima gaat en soms pittig is.
Zeker als je gevlucht bent vanwege de
oorlog. Met haar achtergrond als minister van onderwijs in een vroeger kabinet
gaat haar interesse natuurlijk uit naar
onderwijs en leren. Het gesprek verliep
heel soepel, ieder leek zich prima op
z’n gemak te voelen. Ik had als docente
het een en ander voorbereid maar dat
bleek totaal niet nodig, de dames en de
burgemeester wisselden als vanzelf informatie uit. De vrouwen gaven aan dat
naast de officiële serieuze lessen grammatica en spelling die ze klassikaal (
moeten) volgen en waar de druk hoog
is, zo’n ochtend conversatieles een ver-

ademing is. Veel meer ontspannen. En
daardoor durft iedereen meer en praat
sneller Nederlands mee, ook al worden
er fouten gemaakt .En nog een pluspunt:
de lessen leveren nieuwe vrienden, contacten op! Het halve uur dat gepland
stond voor dit bezoek liep ver uit, maar
de burgemeester liet zich niet door de
pieper en de klok opjutten. Ze maakte
eerst het hele rondje af van ieder vragen
waar haar mogelijkheden voor goed
meedraaien in de maatschappij lagen.
En toen nam ze nog de tijd voor een
groepsfoto! Kortom een zeer
geslaagd bezoek van onze burgemeester Marja van Bijsterveldt. Die gauw
haar fietssleutel opzocht en hup, met
flink doortrappen, op de fiets naar haar
volgende afspraak ging.

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

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

€ 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

dinsdag

woensdag

donderdag 9.30-11.00

vrijdag

€ 0,80 per kopje

€ 0,80 per kopje

€ 7,50 per les

op aanvraag Coachee! spel: individuele sessies voor kinderen (bij Maud Amiabel)

LET OP!
Sommige activiteiten kunnen tijdelijk gestopt zijn
ivm. de zomervakantie

