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Het
Buitenhof
LichtjesWeekend
Lichtjesweekend
trapt vrijdagavond
af met een kerstbingo waar leuke kerstitems te winnen zijn.
Tegelijkertijd kunnen
de kinderen opwarmen
met een springkussen
en lekkere popcorn.

Kom schaatsen in de Buitenhof (foto: Gaaf verhuur, Rotterdam)

Schaatsen in de Buitenhof
In het weekend van 17,
18 en 19 december worden de kerstlichtjes ontstoken bij The Culture
voor het Buitenhof
Lichtjesweekend!
Rondom The Culture
(Mozartlaan 670) zijn
allerlei leuke kerstactiviteiten, wel drie dagen lang! “Onze kersthit
is natuurlijk de schaats-

baan,” zegt Moen, een vast ook een rondje op
van de organisatoren het ijs wagen.” Miriam,
van de Rode Feniks. ook organisator van de
Rode Feniks, licht toe:
Op zaterdag en zondag “We zetten in deze donkan je schaatsen in de kere dagen de Buitenhof
Buitenhof. Natuurlijk is er in kerstsferen, voor iewarme chocolademelk en dereen in de buurt.”
glühwein en kan je poffertjes en oliebollen halen. Kinderen kunnen zich
En er is een meet&greet laten schminken, er zijn
met sneeuwprinses Elsa rapoptredens van jonen sneeuwpop Olaf, die geren van CanIDream,

Op zaterdag is er een
levende kerststal, dan
kan je Jozef en Maria
zien rondwandelen
met het kindje Jezus
en start de kerstmarkt,
die twee dagen duurt,
waar je voor kleine
prijsjes kerstcadeautjes en andere bruikbare spulen kunt kopen.

muziekleerlingen van
het Cultuurhuis laten
hun kerstliedjes horen
en er zijn verschillende koren, waaronder
een Dickens-koor zodat
je van de authentieke
kerstsfeer kan genieten.

Een prijs wordt uitgeloofd voor de mooist
versierde kerstkraam.
In het weekend kan
je kerststukjes maken, voor jezelf of die
later naar ouderen in de
wijk worden gebracht.

We hopen dat jong en
oud elkaar meeneemt
naar dit gezellige kerstspektakel!”

Zondagavond wordt
het Lichtjesweekend
muzikaal afgesloten
met het Dickens-koor.

Samen schaken verbindt de buurt
Op een middag ging ik
mijn kopieerwerk ophalen
bij KopieKoffie. Bij de balie zag ik Kaleb, die daar
werkt, belangstellend
naar mijn schaakboek
kijken. 'Houd jij ook van
schaken?' vroeg ik hem.
Enthousiast reageerde hij
en sindsdien schaken we
zo nu en dan samen. Zó
kwam Harmen van der
Laan, van KopieKoffie, op

ook verslaafd aan het Door Gonnie van der
schaken: elke keer an- Horst
ders, potje schaken. Tot
De eerste stap is dat ziens op zondagmiddag !
we inmiddels elke zondag van half vier tot half
zes samen schaken bij
KopieKoffie. Afgelopen
Wat zou het mooi zijn als weken zijn we telkens tusiedereen naar buiten komt sen de 6 en 12 personen.
om elkaar te ontmoeten De koffie en thee, mèt een
achter een potje schaken. koekje staan klaar. Kom
Een droom die geen be- het eens proberen en raak
het idee een schaaktoernooi te organiseren op
Burendag. Het werd een
geweldig succes met veel
schakers. Het werd een
gezellige middag
:
schaken met onze buren.

drog maar werkelijkheid
gaat worden!

Laat de Buitenhof stralen!

Pleegpraat
Column
Vorig jaar rond deze tijd was ik verpleegkundige in Papoea-Nieuw-Guinea, en dit jaar
verpleegkundige in de Buitenhof! Het lijkt een
verschil van dag en nacht als je het zo zegt,
maar is dat ook wel zo?
Ik ben van tropische
stranden, een cultuur
waar de gemeenschap voorop staat en
erbarmelijke zorgomstandigheden gegaan
naar het gure weer van
Nederland, waar we
toch iets individualistischer zijn en waar de
zorg goed geregeld
is. Maar wat ik als
verpleegkundige in de
wijk in de Buitenhof
gevonden heb, is een
gemeenschap op zich.
Ik merk dat dankbaarheid hier vaak in eten
uitgedrukt wordt, vaker
wel dan niet kom ik
thuis na mijn dienst
met een tas fruit en
jaszakken vol koekjes.
Het is voor niemand
een geheim dat mensen
in de zorg hard werken,
maar soms wordt ik
'gedwongen' om rust
te nemen doordat er
een kop muntthee met
lekkernijen voor mijn

neus worden gezet
zonder de vraag of ik
er wel tijd voor heb,
vaak gaat dit gepaard
met een goed gesprek.
Dat vind ik het mooie
aan deze wijk, een
groep mensen ieder
met hun eigen verhaal
die deel uit maken van
een gemeenschap.
En als ik dan
's ochtends vroeg in
het donker door de
regen in de wijk fiets,
denk ik eraan wat
een voorrecht het is
om deel uit te maken
van dat verhaal!

Door Anna van Winden

foto:Jacqueline van Aalst

Winnaar win-actie vogels in de wijk: Jacqueline
van Aalst maakte deze foto afgelopen zomer in haar
eigen straat en stuurde deze in voor de win-actie.
Een leuke foto, met vogels die een aantal jaren
geleden nog bijzonder waren. Inmiddels zijn deze
groene grasparkieten ook bekende bewoners in
de wijk. Jacqueline is daarmee winnaar van het
vogelpakket! Gefeliciteerd!

Nieuw bij Delft voor Elkaar
Meedoen met de samenleving is vanzelfsprekend? Niet voor iedereen!
Voor die mensen is Delft voor Elkaar een eerste aanspreekpunt. Wij helpen
Delftenaren om met elkaar een prettige, leefbare en veilige samenleving
te vormen. Dit doen we met veel verschillende diensten en activiteiten.
veilige, draagkrachtige en
gezonde wijken. Waarbij
we werken aan en met
zelf- en samenredzaamheid. Op die manier
maken we gebruik van
de kracht van iemand,
van de straat en van de
Sommigen
z u l l e n wijk. Want die is er! Er
zeggen: “Hé, dat is een gebeuren al zoveel mooie
bekend gezicht”. Dat dingen in Buitenhof,
kan kloppen. In de peri- door en voor bewoners.
ode 2012-2014 werkte
ik als buurtcoach voor Goed luisteren
het project Kan Wél in
Buitenhof. In die tijd Ik laat de regie graag bij
heb ik mijn hart verpand de mensen zelf, of het
aan de wijk. Dus ik was nou om een individu gaat
ontzettend blij toen ik of om een bewonersiniaangenomen werd als tiatief. Als ik daarin kan
sociaal werker volwas- ondersteunen, doe ik
sen bij Delft voor Elkaar dat. Dat doe ik bijvooren dat ik Buitenhof kreeg beeld door goed te luisals wijk. Het voelt voor teren, mijn contacten in
mij alsof ik een soort van te zetten, te verbinden,
terug op het honk ben. mee te denken, tips
te geven en/of door te
verwijzen. Waarbij ik niet
Actief
aan problemen voorbij
deelnemen
ga, maar probeer vooral
Samen met mijn colle- kansen, mogelijkhega’s en andere organi- den en talenten te zien.
Sinds 1 oktober help ik,
Marieke van ’t Hul, als
sociaal werker volwassenen namens Delft voor
Elkaar de bewoners van
Buitenhof bij het deel
kunnen en blijven nemen.

saties help ik bewoners
van Buitenhof zodat zij
in staat zijn en blijven om
actief aan de samenleving
te kunnen deelnemen. Wij
zetten ons in voor sociale,

(Brahmslaan 42). Voor
sociale en praktische
vragen op het gebied
v a n z o rg , w e l z i j n ,
financiën en sport.
Het kan om uzelf gaan
maar ook over uw kind,
de buren of een familielid.
Heb je een idee voor
je buurt? Of is er een
activiteit waarvan je
wilt dat ik het weet? Of
wil je juist weten of en
wat er aan mogelijkheden zijn? Dan kan je mij
ook direct benaderen:

Tel // 06 43204187
Mail // m.van’thul@
participedelft.nu

Mijn collega’s en ik zijn
elke donderdag van 8:45
-10:45 uur te vinden in
het Wijkcontactpunt in
basisschool De Horizon Door Marieke ‘t Hul

Buiten
hoffers

Kunst in het bejaardenhuis

Door Jessica Hendriks
De één schildert vooral stadsgezichten, de
ander maakt alles na
wat ze ziet. De één is
een rasechte Delftse, de
ander komt oorspronkelijk uit Amsterdam.
Beide zijn ze flink op
leeftijd, maar geven
hun kunstzinnige hobby
nog niet op. Er wordt
flink wat afgeschilderd
in woonzorgcentrum
Die Buytenweye aan
de Chopinlaan.
Maria BroekhuysenSchievink (97)
‘Ik heb de hele wereld
rondgereisd: Japan,
Rusland, Turkije. In
Australië heb ik twee
jaar gewoond. Overal
maakte ik foto’s met mijn
fotocamera. Van deze
foto’s maak ik dan schilderijtjes. Ik heb ze ook
verkocht. Dus ergens
in Australië hangen nu
nog mijn kunstwerken.
Oorspronkelijk kom
ik uit Amsterdam.
Maar dertig
jaar geleden
verhuisden

ik met mijn man naar
Delft voor zijn werk. Dat
was zacht gezegd even
wennen. Ik vond het
eerst helemaal niks. Maar
Delft is ook een prachtige
stad. Ik heb er veel schilderijtjes van: de markt,
het stadhuis. Mijn hele
kamer in het bejaardenhuis hangt vol met zelfgeschilderde stadsgezichten en ook beneden
in een vitrine staan ze.’

Schilderclub
‘Delft is mooi. Helaas
kom ik niet meer overal.
Ik ben blij met mijn kamer
in Die Buytenweye in de
Buitenhof. Ik ben altijd
aanwezig als er beneden in het huis wordt
geschilderd. Er is een
speciale schilderclub.
Mijn kinderen en kleinkinderen komen geregeld
langs. Ik zit hier prima.’

Les van Krabbé
Toen ik tien jaar oud was
maakte ik mijn eerste
huisje. Mijn broer heeft
de tekening bewaard.
Een mooie herinnering.
Uiteindelijk ben ik naar
de Rietveld Academie
gegaan, een kunstacademie. Ik heb daar les
gehad van de vader van
Jeroen Krabbé: schilder
Maarten Krabbé. Hij heeft
mij beter leren worden. Ik
was super goed in fijne
lijnen. Nu ik ouder ben,
lukt mij dat niet meer. Ik
schilder nu wat losser,
maar ik schilder nog
steeds! Ik heb inmiddels wel tweehonderd
schilderijtjes gemaakt.

‘Ergens in
Australië
hangen mijn
kunstwerken’

Annie van der Maarel (86)
‘Wat het mooist is dat ik
ooit heb gemaakt? Oei,
ik kan niet kiezen. Er is
zoveel moois. Ik schilder,
zowel abstract als dieren,
mensen en landschappen. Ik heb ook beeldgehouden. Een abstract
stelletje, vogeltjes, een
hagedis. Je kan het zo
gek niet bedenken. Of het
moeilijk is? Nee, voor mij
niet. Ik kijk naar iets en
mijn handen maken het
na. Zij doen hun werk.’

Tussen de
koeien

‘Ik woon
mijn hele
leven al in
Delft. Mijn
vader h a d
een b o e re n bedrijf met
koeien
aan

de Schieweg. Ik ben dus
opgegroeid tussen de
koeien.
Ik heb een kapstok
hangen met hoorns. Ook
zelf gemaakt. Dat doet
mij denken aan mijn
jeugd. Mijn man was tuinder en ik was huisvrouw.
Een fulltime job die altijd
doorgaat: dag en nacht.
Mijn tante was kunstzinnig. Mij broer ook. Kijk hij
heeft dat beeld van houtsnijwerk gemaakt. Mijn
zoon is ook creatief. Maar
niet dat hij schildert ofzo.
Hij kan goed vormgeven
en zit graag op de motor.’

Nog meer kunst
‘Ik verf nog steeds. Op
mijn slaapkamer. Kijk, nu
ben ik bezig met deze
vosjes. Zijn ze niet schattig? Gelukkig kan dat
nog in Die Buytenweye.
Verder doe ik mee met
de schilderclub en doe
ik ochtendgymnastiek,
maar ik zou het wel fijn
vinden om nog meer met
kunst bezig te zijn.
Buiten ben ik
ook graag.
De Buitenhof
is een leuke
groene
Wijk.

Annie - Maria
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Ondernemers
Vereniging Buitenhof
en Ondernemersfonds
Delft// Wat doen zij?
Het Ondernemersfonds is een financiële voorziening waarvoor ondernemers zelf betalen via
een opslag op de OZB van niet-woningen en
kent het principe 'voor en door ondernemers'.
Het fonds beheert het geld van de ondernemers in de
diverse gebieden van Delft, waaronder Buitenhof. Dat
geld kan gebruikt worden voor allerlei initiatieven die
het ondernemersbelang ondersteunen. Ondernemers
in winkelgebieden kunnen het geld bijvoorbeeld gebruiken om gezamenlijke feestverlichting aan te schaffen.
Bedrijventerreinen kunnen met het geld gezamenlijke
bewaking of bewegwijzering van hun terrein realiseren.
Ook zaken zoals gezamenlijke promotie en evenementen kunnen met geld uit het fonds worden gefinancierd.
Indirect komen de projecten vaak ook ten goede aan
de bewoners. In Buitenhof is dit goed zichtbaar bij veel
projecten en daarom zullen wij u minimaal eens per
jaar over de projecten informeren die de Ondernemers
Vereniging Buitenhof heeft opgestart en/of afgerond,
of waaraan ze een financiële bijdrage heeft gedaan
Wilt u meer weten over het ondernemersfonds
en haar werkwijze? Kijk dan eens op de website
www.ondernemersfondsdelft.nl
Welke projecten heeft de
Ondernemers Vereniging
Buitenhof gerealiseerd
en aan welke projecten
is een bijdrage gedaan?
Om maar met de deur in
huis te vallen: deze buurtkrant heeft van de ondernemersvereniging een
opstartbijdrage ontvangen
en als tegenprestatie krijgt
de ondernemersvereniging
ruimte in de krant om u te
vertellen over de projecten
die uit het ondernemersfonds worden betaald.
Omdat we al een aantal
jaar bezig zijn, kunnen
we niet over alle projecten iets vertellen of laten
zien, maar we kunnen u
wel een beeld geven van
hoe divers de projecten
zijn. Hieronder noemen
we enkele voorbeelden:

In het winterseizoen
brandt er sfeerverlichting
in de vorm van gevelverlichting en boomverlichting op verschillende
locaties in de wijk.

Naast individuele projectaanvragen werkt de ondernemersvereniging met een actieprogramma. Het
actieprogramma is voortgekomen uit een enquête die
onder ondernemers, verenigingen en organisaties is
gehouden. Uit die enquête is duidelijk geworden waar
zij behoefte aan hebben en prioriteit aan stellen. In
eerste instantie is een top 5 samengesteld waar de
ondernemersvereniging mee aan de slag is gegaan:
1. Extra investeren in groenbeheer en –onderhoud,
zoals het vullen en onderhouden van de plantenbakken.

We hebben een sponsorbijdrage gedaan bij
een spinning-evenement voor een dialysefiets en ook een bijdrage
voor een instroomcursus
“Heel Delft beweegt”.

2. Camerabewaking op ontsluitingswegen en bij
parkeerplaatsen. Bij diverse ondernemers en organisaties zijn inmiddels camera’s geplaatst waarmee dit
project is afgerond.

Een van de basisscholen in de wijk heeft 6
tablets gekregen, de
Rembrandtschool heeft
een bijdrage gekregen
voor het opknappen van
het schoolplein en de Titus
Brandsmaschool voor
een zogeheten “Gamer”
op het schoolplein.

4. Investeren in aantrekkelijkheid en herkenbaarheid
entrees werklocaties.

En zo is het geld van de
Bloembakken in de hele ondernemers aan nog veel
wijk die in het voor- en meer projecten besteed….
najaar worden gevuld In onze volgende nieuwsmet planten. De bakken brieven zullen we u uitgew o r d e n o n d e r h o u - breider over projecten
den door leerlingen van informeren.
het Grotius College.
Bij enkele voetbalverenigingen zijn bij de ingang beton
ballen geplaatst.

Het actieprogramma
van Ondernemers Vereniging
Buitenhof

3. Extra schoonmaakwerkzaamheden bij de werklocaties in de wijk.

5. Vacaturebank ontwikkelen voor vrijwilligerswerk in
de wijk.
Zodra een project is afgerond, wordt bekeken of er uit
het actieprogramma een nieuw project kan worden
opgestart

De dag
van ...

Bekende Nederlanders op de
foto // allemaal in de Buitenhof
Hoe ziet jouw dag eruit? Elk nummer van BuitenhofBruist vragen we
dit aan een bewoner. Deze keer: Raul Neijhorst (40)
06.30 uur

‘Als ik wakker word,
controleer ik altijd eerst
mijn e-mail en social
media. Niet dat ik verslaafd
ben, maar ik ben fotograaf
en er komen veel vragen
en opdrachten binnen via
die kanalen. Vanmorgen
stond er een verzoek voor
een gezinsfotoshoot en –
omdat ik naar

Suriname ga – de vraag of
ik geïnterviewd wil worden
in een talkshow. Dat is nog
eens leuk wakker worden.’

8.30 uur

’Nadat ik mijn twee kinderen naar school heb
gebracht, rijd ik naar mijn
fotostudio in Rijswijk.
Ik heb eerst een kleine
studio gehad aan de Van
Hasseltlaan en daarna in
mijn huidige woning aan
de Montgomerylaan.
Daar heb ik ook
bekende Nederlanders ontvangen.
Jörgen Raymann,
Roué Verveer, Brainpower, ze zijn allemaal
in de Buitenhof geweest.’

10.00 uur

Beeld:
Raul Neijhorst

‘Ik neem echt de tijd
voor de fotoshoots.
Deze ochtend had ik een
newbornshoot. Je fotografeert dan een pasgeboren
baby. Daar komt veel bij
kijken. Je hebt spulletjes
nodig en als het koud is,
gaat de verwarming aan.
Ik ben wel zo’n drie á vier
uur met een klant bezig.

in de Buitenhof. Heel fijn.
Je hebt alles in de buurt.
Mijn fotoboeken zijn tegenwoordig ook de koop bij de
DA Drogist daar. Grappig
om jezelf in de winkel te
zien liggen. De Buitenhof
14.00 uur
is een mooie groene
‘Tijd voor een snelle lunch.
wijk. Ik woon er graag.’
Ik eet weinig koolhydraten,
dus meestal is het kwark.
Omdat ik naar Suriname 20.00 uur
ga voor een paar foto- ‘Ik badminton in Sporthal
sessies en familiebezoek, de Buitenhof. Die sport beben ik vandaag nog wat oefen ik al sinds ik 11 jaar
‘boodschappen’ gaan ben. Daarmee ben ik in
doen. Mijn moeder houdt Suriname gestart. Dus als
van bepaalde noten en ik vroeg thuis ben, probeer
een vriendin in Suriname ik altijd wel even te gaan.
van Nespresso-koffie. Dat Sporten is belangrijk.’
stond dus op mijn boodschappenlijst. Vervolgens Wil jij ook jouw dag met
ben ik gaan inpakken. Ik ons delen? Mail dan naar
neem heel wat spullen info@buitenhofbruist.nl
mee, omdat ik daar ook
aan het werk ga. Ik probeer
een paar keer per jaar naar
Suriname te gaan. Klanten
daar weten dat. Mijn agenda loopt dus snel vol.’
Na de fotosessie krijgen ze meteen de foto’s
mee. Dat geeft mij weer
rust en voldoende focus
op de volgende klant.’

17.30 uur

‘Vandaag had ik geen
tweede shoot en dus kon
ik op tijd naar huis. Ik woon
vlakbij het winkelcentrum Door Jessica Hendriks

Vacature // Word jij de nieuwe Junior Cultuurcoach?
Wat verwachten we Wat krijg je? Een leuke
van jou? Dat je een paar onkostenvergoeding!
uurtjes per week in overleg beschikbaar bent
om te helpen. Dat je in
Word jij de
schoolvakanties aanwenieuwe Junior
zig kunt zijn bij activiteiCultuurcoach?
ten van het Cultuurhuis.
Wat ga je doen als Junior
Wij komen graag met
Cultuurcoach? Je helpt Wie zoeken wij? Je bent
je in contact! Stuur je
mee met het organiseren tussen de 20 - 25 jaar
motivatiebrief met CV
van activiteiten in de wijk. en je woont in de Buitenhof
naar:
Je werkt samen met
de projectleider die Je houdt van muziek,
angela@cultuurhuisjou begeleid. Je hebt dans, theater, kunst,
delft.nl
contact met kinderen film, fotografie etc.
en jongeren in de wijk. Je doet een (creaen Angela zal contact
Samen gaan we op zoek tieve) MBO-opleiding
met je opnemen.
naar leuke ideeën in de Je bent sociaal en
wijk om te organiseren weet van aanpakken
Wil je iets doen voor jouw
wijk? Houd je van muziek,
dans, theater of streetart? En ben je tussen de
20 en 25 jaar? Dan zoekt
het Cultuurhuis Delft jou!

Foto: Esther de Cuijper

Laat de Buitenhof stralen!
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Bij Luciano niet zomaar een oliebol
de wijk. Jumbo-eigenaar
Jeroen de Bruin wilde
me wel op weg helpen.
Maar Luc Blok, oprichter
van Luciano, zag het niet
zitten. Een buitenwijk…
Tot ie met ons een rondje
door de Buitenhof maakte
en zag hoeveel mensen
hier wonen.”

D e d a g e n w o rd e n
korter. Voor ijssalon
Luciano het teken om
hun najaarstroef te
trekken. Ambachtelijke
oliebollen! Ik ben benieuwd naar de ondernemers achter Luciano.
Mede-eigenaar Djordy
Dijkgraaf ontvangt me
lachend. In Wassenaar.
Ja, het gaat goed met
de mannen. Na de
Vrijheidslaan en de
Markt, zit nu ook deze
moeder aller Luciano’s
in hun onderneming.

Met een heerlijke kop
Luciano-koffie, nemen
we plaats in de sfeervolle zaak.
Altijd ondernemer willen
worden? “Ja, al op de
basisschool. Mijn vader
is zelfstandig aannemer.
Een vriend had kledingwinkels. Ik wilde ook ‘iets’
voor mezelf. Ik kan een
half uur op de bank zitten,
dan is het klaar. Ik móet
iets doen.”

Je doet het niet alleen
toch? “Nee, twee van
mijn beste vrienden zijn
compagnon. Yoeri was
accountmanager bij een
handel in zaden. Jip studeerde in Den Bosch.
Jip runt de Markt, Yoeri
de Vrijheidslaan en ik
Wassenaar. Drie vakkenvul-vrienden van de
Hoe verliep jouw route? Jumbo, die nu samen hun
“Op m’n 16e begon ik in onderneming runnen.”
de supermarkt. Ik werd al
snel ploegleider en wil- En nu het oliebollende door. Small Business -avontuur? “Ja, in de
Retailmanagement werd winter is ijs niet hot.”
het. Maar ik ben een
praktijkman, een doener. Je had al ervaring bij de
Ik ging werken bij C1000 Jumbo? “Ja, dat liep wat
aan de Vrijheidslaan en uit de hand. Naast m’n
schreef me in om fran- werk in de winkel stond
chiser te worden. Ze von- ik nachtenlang te bakken.
den me te jong! C-1000 Maar wel gaaf!
werd Jumbo. Toen de
bakker in het winkelcen- Die Luciano-oliebollen
trum stopte ontstond mijn zijn next-level? “Ja,
idee van een ijssalon in die gaan veel verder.

Dat begint al bij het recept en de ingrediënten.
Alles luistert nauw. We
hebben een supermoderne kraam. Maar het
blijven ambachtelijke
bollen. Alles gaat met
de hand, behalve het beslag scheppen. Dat kost
je met duizenden bollen
echt een hand. Elk jaar
hebben we wat nieuws.
We hadden al de Berliner
bollen. Dit jaar komen
daar weer gave dingen bij. Houd Facebook
dus goed in de gaten!”
Lekker! “Jazeker! Dus
kom gauw langs aan de
Vrijheidslaan. Wij zetten
een mooie aanbieding
in deze BuitenhofBruist.
Voor Black Friday op
26 november!”

Door Marc Fahrner

Vijf vragen van Fledderus
Naam // Sylvia de Bakker, Leeftijd // 64, beroep // Vrijwilliger Dierenasiel Vlaardingen. Hobby’s // Lezen, wandelen, fotograferen, films kijken en naar de dierentuin
gaan
Hoe lang woon je in de
Fledderusbuurt? Vanaf
1985, dus ruim 36 jaar.
Noem eens drie
positieve dingen van de
Fledderusbuurt? Het is
een leuke, groene buurt
en het zijn ruime flats en
je woont er prettig. Er
woont een gemengd gezelschap aan buren waarmee ik leuk contact heb.
Wat is er veranderd in de
jaren dat je er woont?
Het valt me op dat er de

laatste twee jaar veel buren gaan verhuizen en
dat was de jaren daarvoor veel minder. Dat de
bewoners makkelijker
zijn geworden met vuil
weggooien er komt meer
op straat terecht en dat
zou niet moeten mogen.
Stel je voor dat je één
ding mag veranderen
in de Fledderusbuurt,
wat zal dat dan zijn? Ik
zou willen dat de gehele
buurt schoner wordt en
dat de mensen hun vuil

en sigarettenpeuken in Wil je nog iets kwijt? Ik
de vuilbakken of de si- hoop dat de bewoners
garettentegels gooien. meer op elkaar letten en
elkaar helpen als dat nodig
Wat zou jij doen om is en ik heb een hede buurt leefbaar te kel dat bewoners rohouden en zou je dan ken en blowen op plekmeehelpen?
ken waar het niet mag.
Ik doe al veel om de buurt
leefbaar te houden. Ik
hou bijvoorbeeld de waterafvoerputten op straat
schoon zodat er geen
bladeren en andere troep
voorzit. Ook hou ik het afvaleiland bij de sportschool
schoon als daar afval ligt.
Ik veeg de bladeren in
mijn straat in de herfst
op als er te veel liggen.
Door Aad Van der Hoeven

The Culture Club
After School
Ben je tussen de 9 en 13
jaar oud? Doe dan mee
met gave workshops in The
Culture Club After School!
In november en december
gaan we hiphoppen en in
januari en februari kun je
aan de slag met graffiti.

Jouw wijk in portret //
Jouw verhaal in portret

Wanneer // elke donderdag van 15:15 -16:15 uur

Alle verhalen worden
met veel zorg en respect
verzameld, gebundeld
en gedeeld. Altijd in
samenspraak met jou.

Waar // Rooseveltlaan
49 in het gebouw van de
Rembrandtschool

Kosten: € 1,- per kind, per
workshop

Aanmelden // meld je
op tijd aan via aanmelden.rembrandtschool@
scodelft.nl met je naam,
leeftijd, telefoonnummer
en de lesblokken die je wilt Foto: portretten gemaakt door Efrat Zehavi
13, 20 en 27 januari, 3 volgen.
Via het kunstproject van wijkbewoners. Dit doet
februari: Mak een eigen
'Buitenhof in Portret' ze met kleurige plasticinepiece en leer graffitiletters
worden rake, grappige, -klei. Tijdens het boetseren
maken.
ontroerende en inspire- gaat Efrat in gesprek met
rende verhalen uit de wijk de persoon die ze boetBuitenhof verzameld. seert en luistert ze naar het
Zowel in beeld als in woord. echte verhaal achter de
Kunstenares Efrat Zehavi persoon en over de wijk.
boetseert kleine portretten
Programma // 25 november, 2, 9 en 16 december:
Je leert stoere hiphop-moves van House of Styles.

Foto: Esther de Cuijper

The Culture Club //

voor kids van 6 tot 13 jaar
Elke zaterdagmiddag is
The Culture Club er met
heel leuke lessen! Bij de
lessen gebruik jij je creativiteit en leer je om samen de
mooiste dingen te maken:
van toneelspelen tot dans
en van schrijven tot het
bouwen van een echt
decor. Het kan allemaal!
Elke week is er een andere
creatieve activiteit waarbij
zelf bedenken en maken
voorop staat. Voor vragen
en aanmelden kun je een

mail sturen naar suzanne@
cultuurhuisdelft.nl, maar je
mag ook zonder aanmelding gezellig meedoen.

Wanneer // elke
zaterdag
van
13.30 tot 15.30 uur
Waar // The Culture
aan de Mozartlaan
670

Gratis
proefles
gitaar,
piano en
zang

Woon je in de
Buitenhof, heb
je een hart voor
de wijk en wil
je ook jouw
verhaal delen?
Geef je dan op
via :
annemarie@
cultuurhuisdelft.nl.

Wanneer // elke donderdagmiddag tussen
15.00 en 17.30 uur
Tijd // lessen duren 30 minuten
Voor wie // van 6 t/m 18 jaar uit de Buitenhof
Waar // The Culture aan de Mozartlaan 670

Heb je altijd al piano of
gitaar willen spelen? Of
zangles willen hebben? Bij
The Culture worden er elke
donderdag muzieklessen
gegeven door docenten
van DRØN Muziek. Kom
je ook een gratis proefles
volgen? Je kunt je hiervoor aanmelden via info.
dronmuziek@gmail.com.
Tot snel!

Kosten voor de
muzieklessen.
Wij willen graag dat de
muzieklessen toegankelijk zijn voor alle kinderen,
daarom werken wij samen
met het Jeugdfonds Sport
en Cultuur Zuid-Holland.
Kom je in aanmerking voor
het fonds dan doet Moen
samen met de ouder de
aanvraag. Heb je hier
vragen over? Mail dan naar
moen@rode-feniks.nl.
Foto: Angela Kok

Laat de Buitenhof stralen!
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Ook een kraampje op Sint voor
Buitenhof Lichtjeskinderen
weekend?
in de
BuitenOp
zaterdag
1 8 Dus heb jij leuke kerstartie n 1 9 d e c e m b e r kelen die je wilt verkopen, hof
of een project wat je onder
is het Buitenhof
Lichtjesweekend. Een
bruisend programma,
met een schaatsbaan
en een hele gezellige
kerstmarkt met muziek
(zie het programma
achterop deze krant).
Voor iedereen die als organisatie, particulier of bedrijf
ook op de kerstmarkt een
kraampje wil: dit is je kans.

de aandacht wilt brengen?
Stuur een bericht naar
info@rode-feniks.nl en
reserveer een kraam. Voor
buurtbewoners geldt een
speciaal tarief.

Wees er snel
bij, want
op=op!

Ook dit jaar is Sint er voor
iedereen, juist voor kinderen in onze buurt! Ken jij
een gezin of kinderen die
zéker een extra kadootje
verdient hebben dit jaar
en die je graag wilt verrassen? Geef hen dan zo snel
mogelijk op via de link op
www.rode-feniks.nl of scan
de QR-code bij dit bericht.
Wees er snel bij, want
deze Sint heeft een
beperkt aantal kadootjes.
Op vrijdag 3 december
tussen 15.30 en 17.30u
kunnen de kadootjes dan
worden opgehaald aan de
Mozartlaan 670.

Laat de Buitenhof stralen!
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Buitenhof,
dat zijn wij!
De gemeente werkt met partners en bewoners aan een Buitenhof waar
bewoners trots op zijn, graag wonen, zich veilig voelen en iedereen
mee kan doen. Sinds 2019 deelt de gemeente verhalen van partners
en bewoners uit de wijk. Om te laten zien hoe buitengewoon Buitenhof
eigenlijk is. Een plek waar je wilt wonen!
Meer weten over Buitenhof of het uitvoeringsprogramma ontvangen?
Stuur dan een mail naar buitenhof@delft.nl

Verder kijken
dan je eigen toko.
Daar word ik blij van!’
Jeroen de Bruin, eigenaar JUMBO
winkelcentrum Vrijheidslaan

'Sporten tilt je op,
het is een ingang
naar verbetering'

'Als iedereen een
buur helpt, zijn we
allemáál geholpen'

Verenigingsondersteuner Sjors en
buurtsportcoach Donald

Huiswerkbegeleider Ugur
uit Buitenhof

'Een buurt
heeft betrokken
bewoners nodig'
Bewoner Buitenhof Kees Vis

'Een plek in de
wijk waar iedereen
zich gezien voelt'
Sociaal ondernemer Harmen van
der Laan en Francien van der Burg,
werkleider KopieKoffie

'Bij CANIDREAM
staan niet
problemen, maar
talenten voorop!'
Glenn Weisz en Derrick Leeuwin,
oprichters van stichting
CANIDREAM

'Met buurtpreventie
maken we onze
wijk veiliger'
Aad van der Hoeven, bewoner
Fledderusbuurt in Buitenhof

'Kom binnen!
De koffie staat klaar
voor iedereen'

'Elk kind moet
zwemles kunnen
krijgen'

'Ons motto:
verandering
begint bij jezelf'

Vrijwilliger Henk Joon
uit Buitenhof

Judith, zwem- en
waterpolovereniging d'ELFT

Moen en Miriam
van stichting de Rode Feniks

'We zijn er voor
de hele wijk'

'Buitenhof verbinden
met muziek, dans
en kunst'

Wijkagenten Richard Smit (links)
en Patrick van der Meer (rechts)

Angela Kok met Cheraine (7) en
Rayan (10), Cultuurhuis Delft

'Mopperen helpt
niet, naar elkaar
luisteren wel'
Ton Reiber, bewoner Buitenhof

Buitenhof// inderdaad buitengewoon
Bijna twintig jaar werk
ik nu als redacteur bij
de gemeente Delft.
En ik overdrijf écht
niet als ik zeg dat de
serie Buitengewoon
Buitenhof, voor de
Stadskrant Delft, tot
nu toe een van mijn
leukste klussen was.
Elk interview was bijzonder. Iedereen die ik
sprak, kwam met een
inspirerend verhaal.

werk. Die ervaring zette
hij, toen hij ouder was,
om in een prachtige actie:
het organiseren van gratis huiswerkbegeleiding!

Na Ugur volgden andere
‘Buitenhoffers’ met even
buitengewone verhalen.
Zoals Donald Basabose,
die na een moeilijke periode werd ‘gegrepen’
door buurtsport en een
enthousiast rolmodel
voor kinderen werd. Zo
bleken alle mensen in de
Ugur Tosun was de eerste serie zich – op hun eigen
die ik interviewde, voor- manier – met een groot
jaar 2019. Als kind had hart voor Buitenhof en
hij problemen met huis- zijn bewoners in te zet-

ten. En met dat grote hart
weten ze de wijk mooier en veiliger te maken.
Helpen ze jong en oud bij
het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.
En verbinden ze. Want
mijn conclusie na de gesprekken is: in Buitenhof
mag iedereen meedoen.
En: er zijn nog veel
meer mensen die zich
met hart en ziel inzetten
voor Buitenhof. Die net
zo goed met hun verhaal in de Stadskrant
zouden kunnen staan
en met hun foto op een
groot billboard in de stad.

Die mooie foto’s zijn
overigens gemaakt door
Remco Remeijer – ook iemand met een enorm hart
voor zijn werk. Ik had al
snel door dat ik vóór hem
bij de persoon moest zijn
die ik ging interviewen.
Remco maakt zijn foto’s
niet in een kwartiertje.
Bijna de hele serie interviews heb ik mogen doen.
Bij de afspraak met
Jeroen van Dijk, eigenaar van de Jumbo, ging
het mis. Ik slipte kort ervoor lelijk met mijn fiets.
Gelukkig kon mijn collega
Nico Vesseur het overnemen. Het interview is

prachtig geworden. Hij
maakte alleen wel één
vergissing: hij liet Remco
voorgaan. Het werd een
lange ochtend…

Anne-Margot van Eijck
redacteur gemeente Delft

Laat de Buitenhof stralen!
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Het verhaal van de reuze-pompoen
In mijn rol van redacteur
bedrijven en verenigingen zoek ik graag naar
verbinding. Naar win-win tussen bedrijven
en gave initiatieven in
onze wijk Buitenhof. De
mensen die mij kennen,
weten dat Jeroen de
Bruin mijn maatje is. En
eigenaar van de Jumbo
Vrijheidslaan. Als ondernemer zet hij zich graag
in voor de wijk. Met bijzondere initiatieven.

die vroeger noemden,
in Delft. De Boterbloem
aan het Abtswoude,
De Goudsbloem in
het Hof van Delft
Park, De Sleutelbloem
aan het Linnaeuspad
(Delftse Hout) en De
Zonnebloem aan de
Tanthofdreef. Wie is er
niet groot mee geworden?

Zo zie ik hem al jaren
zeulen met mega-pompoenen. Vanuit Buitenhof
Bruist kon ik nu mooi
zijn verhaal erachter optekenen. Ik had maar
één vraag: Hoe zit het
met die Pompoenen?
Jeroen: “Enkele jaren geleden benaderde Bruun
van der Steuijt mij. Bruun
is als vrijwilliger betrokken bij De Kindertuinen
in Delft. Dit zijn de vier
‘schooltuinen’ zoals wij

Met de vier Delftse
Jumbo’s hebben we
de Kindertuinen enkele jaren gesponsord. De
tuinen mochten gratis
boodschappen doen bij
ons.” Hè? Gewoon, alles? “Haha, nee dat ook
weer niet, maar denk aan
koffie en thee voor de
vrijwilligers en limonade
voor de kids. Als 'tegenprestatie' mochten wij
in oktober de 4 grootste

Gratis
boodschappen
pompoenen bij de tuinen
ophalen voor in onze
winkels. We gebruikten
ze dan bij een wedstrijd
(raad het gewicht) of als
decoratie bij Halloweendisplays. Hierbij zetten we dan natuurlijk
weer leuke informatie
over De Kindertuinen."

Kaplaarzen aan
De samenwerking tussen Jumbo Buitenhof en
De Boterbloem is er nog
altijd. Dus trok ik enkele weken geleden mijn
kaplaarzen weer aan om
de pompoen te 'oogsten'. Tot voor kort lag ie
te shinen in onze winkel
tussen het Halloween
aanbod. Hij was dit jaar
ietsjes minder groot. Dit
komt door de droogte

en andere kapers: slakken. Volgend jaar hopelijk een record-exemplaar!

Door Marc Fahrner

Gratis BoekStart
abonnement
voor je baby
Is je kindje onder de 1 jaar?
Dan mag je bij DOK een gratis
BoekStartabonnement
afsluiten.
Je krijgt
ook een leuk
kadootje mee
voor thuis!

Je kunt dan speciaal voor je
baby leuke boekjes lenen.
Dit abonnement stopt vanzelf na 1 jaar.
Duke Ellingtonstraat 203 Delft

dok.info

Baby en Peuterzwemmen //
Uw kind al jong vertrouwd met water
In waterland Nederland
is het belangrijk dat je
kind kan zwemmen.
Vanaf 3 maanden is het
al mogelijk om je baby
aan water te laten wennen. Het baby- en peuterzwemmen is een leuke manier om de band
tussen ouder en kind te
versterken. Baby’s voelen zich duidelijk op hun
gemak in het water en
voor ouders is er niets
leukers dan een kindje te zien kraaien van
plezier.
Maar babyzwemmen is
niet alleen maar plezier
het is ook erg nuttig. De
lessen zijn leuk, leerzaam
en bedoeld voor kinderen vanaf 3 maanden tot
en met 4 jaar. Eén van
de belangrijkste aspecten van het Baby- en
Peuterzwemmen is het
wegnemen van de angst
voor water en het bevorderen van het sociale
contact tussen ouder en
kind. Al heel jong leert het
kind hoe het kan overleven als het (on)vrijwillig
te water raakt. Leeftijd,

het koud krijgt ga je er
gewoon wat eerder uit.
Neem een badjasje mee
om de baby na het zwemmen lekker in te wikkelen.

Speciale
kleedkamer
zwembad Kerkpolder
heeft de beschikking
over een kleedkamer
met ruimte verkleedtafels
voor je kindje, een kindertoiletje en een wastafel.

Luiers

Foto: DOK Delft

niveau en het aanbod
van allerlei bewegingsen spelvormen bepalen
de inhoud van de lessen. Je kind gaat tijdens
de les ook onder water:
Kleine kinderen hebben
een natuurlijke reflex om
dan geen water in te slikken. Je kind leert verder
te drijven, draaien en
bewegen in het water,
met de weerstand van
water omgaan en zich
redden in het water. Je
volgt de les met je kind

en samen doe je oefeningen en spelletjes. De
lessen zijn onder begeleiding van een gediplomeerd zwemonderwijzer.

Temperatuur van
het water
De watertemperatuur
is minimaal 32 graden
Celsius. Het is wel belangrijk dat je zelf goed
in de gaten houdt of je
kindje niet te veel afkoelt..
Als je merkt dat je baby

Géén luiers zeggen de
begeleiders. Een luier
zuigt zich vol met water, wordt topzwaar en
hierdoor wordt je kindje
voorover “geduwd”. Er
zijn tegenwoordig wel
speciale zwemluiers op
de markt, maar daarmee
geef je alleen maar veel
geld uit. Een goed passend zwembroekje is prima! Als er een “poep”ongelukje gebeurt wordt dat
keurig tegengehouden
door het zwembroekje.

Gezellig
ochtendje uit
Na de les mag je in het
peuter- en kleuterbadje
nog even heerlijk nagenieten. Wil je na het zwemmen nog niet direct naar
huis? In onze horeca kan
je onder het genot van
een lekker kopje koffie
of thee nog even met de
andere ouders napraten.

Wanneer?
Maandag, woensdag en
vrijdag 09.00-09.30 uur
(peuterles)
			
09.30-10.00 uur (kleuterles)
Het Peuter kleuterbadje
is open van 09.00 – 13.00
uur (vrijzwemmen)

Meer info en
prijzen
www.zwembadkerkpolder.nl
015 256 58 01

Samen lezen met BoekStart

Baby's zijn gek op boekjes. Samen met jou in een
boekje kijken, aan de bladzijden voelen en plaatjes
aanwijzen kan jouw kindje al heel goed. Door verhaaltjes voor te lezen en te vertellen wat je in het boekje
ziet beleef je samen de eerste voorleesmomenten.

Voorlezen is ook fijn voor
baby's die onrustig zijn. Je
kindje zit dicht tegen je aan
en hoort jouw vertrouwde
stem. Daar word je allebei
rustig van. Maak je baby
gratis lid van de bibliotheek
en ontdek het samen!

aan letters, woorden en
verhalen. En daarmee
krijgt je kind later meer
plezier in lezen op school.

Beter in
taal en lezen

Je kunt je kindje voordat het 1 jaar wordt gratis
aanmelden voor een
BoekStart-abonnement.
Bij DOK, de bibliotheek
van Delft, vind je kijkboekjes, voelboekjes, knisperboekjes, buggyboekjes en
nog veel meer! DOK heeft
een vestiging aan de Duke
Ellingtonstraat (naast de
moskee) en in het centrum
aan het Vesteplein.

Veel ouders beginnen pas
met voorlezen als hun kind
2 of 3 jaar oud is. Maar uit
onderzoek blijkt dat baby's
die voorgelezen worden
voordat ze 8 maanden
oud zijn later beter zijn
in taal en meer woorden kennen. Voorlezen
helpt om te wennen

Is jouw baby al
gratis lid van de
bibliotheek?

Van de gemeente Delft
en het Centrum Jeugd en
Gezin krijg je ook nog het
leuke BoekStartkoffertje
cadeau. Daarin zit een
stoffen babyboekje en
een liedjesboekje met
cd of een hardkartonnen
boekje voor als je kindje
iets ouder is. Lid worden
kan aan de balie van DOK
in OPEN of DOK Voorhof.
Je kunt je kindje ook vast
online inschrijven en dan
naar DOK komen om de
inschrijving af te ronden.
Kijk op:
www.dok.info/
boekstart

Laat de Buitenhof stralen!
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Ik droom van een circulaire economie
In de mailbox een
mail van María Ibarra.
Eigenaresse van OML
Fashion. Haar bedrijf
huist in bij “Werkse”
aan de Vulcanusweg.
“Hé, da’s buiten de
wijk!” Check. Maar
María woont in onze
Buitenhof. Bovendien
heeft OML Fashion zo’n
bijzonder en mooi verhaal dat wijkgrenzen
even niet belangrijk zijn.
Op naar de Vulcanusweg.
Er hangt een fijne sfeer
en María ontvangt me
hartelijk. Met een bakkie
koffie bekijk ik de ontwerpen die uitgestald
staan. “Allemaal eigen
ontwerp en eigen productie”, vertelt María
trots. En dan ontstaat
een superleuk gesprek
met genoeg stof voor
makkelijk een hele pagina. En ik heb een halve…
Wat drijft jou, María?
“Ik wil goede en mooie
dingen maken die bijdragen aan een betere
wereld. Voor mij is een

circulaire economie dé v a n d e s t o e l b e k l e oplossing. Mijn team ding van afgedankte
en ik doen dit binnen intercity-treinstellen.”
onze passie: mode.”
En toen naar de
Hoe is dat begonnen? Vulcanusweg? “Ja, fijn.
“Al sinds 2014 ben ik Ik had goede contacten
geïnteresseerd in ‘slow met de adviseur van de
fashion’. Duurzaam ge- gemeente. Zij zag kansen
produceerde kleding en had de connecties met
als tegenhanger van de ‘Werkse’. ‘Werkse’ biedt
vluchtige collecties van mensen de kans om te
de grote ketens. Na een leren en te werken aan
mode-vakopleiding was een leukere toekomst.
ik in Californië. Ik maakte De samenwerking stelals vrijwilliger kennis met de me in staat zonder te
de organisatie ‘Gleanings hoge kosten een duurfor the Hungry’. Zij be- zaam bedrijf op te zetwerken voedselover- ten. Ik kon een mooie
schotten, drogen deze ruimte huren en werk inen verpakken ze. Zo zijn middels met 6 medewerze geschikt voor transport kers en 2 vrijwilligers met
naar gebieden waar hon- een GGZ-achtergrond.”
ger heerst. De directeur
wist van mijn mode-pas- Wat betekent ‘duursie en vroeg me een show zaam’ binnen OML,
te verzorgen voor een María? “Wanneer je de
goed doel. Dat slaagde. kennis hebt, is meer dan
Terug in Nederland wilde 80% van restproducten
ik verder met mode van opnieuw te gebruiken.
gebruikte stoffen. De We maken bijvoorbeeld
NS heeft een duurzaam- espadrilles en stijlvolle
heidsplatform met allerlei tassen van oude kofchallenges. Ik schreef me fiezakken. En datzelfde
in en won met mijn ‘Trein- kunnen we ook van oude
espadrilles’, gemaakt spijkerbroeken. Gunstig

Uw kind
centraal!

voor het milieu en elk product is volkomen uniek.
Ik zoek daarom samenwerking met Nederlandse
bedrijven met restproducten. Wanneer we de
circulaire economie op
een goede wijze inzetten, dragen we bij aan
een betere toekomst
voor onze kinderen. Door Marc Fahrner

kinderdagverblijf Klavertje Vier
Voor kinderen van nul tot vier jaar
biedt KDV Klavertje Vier een knusse,
kleinschalige en huiselijke opvang.
Er is plaats voor maximaal 13 peuters
en 6 baby’s. Op dit moment is er nog
plaats voor nieuwe kinderen.
Het kinderdagverblijf hanteert de laagste
prijs in de wijk Buitenhof, inclusief luiers
en voeding. Er staat een klein vast team,
dat alle kinderen ziet en aandacht geeft.
Kinderdagverblijf Klavertje Vier is
dagelijks geopend van 7.30 - 18.30 uur.
U vindt ons in de wijk Buitenhof,
naast de Titus Brandsmaschool op
de Van Rijslaan 4a in Delft.

Buurtrecept antiliaanse pasteitjes //
door Daidelyn Frans
Bakkie doen
in de Vierhovenkerk

Ik ben Daidelyn Frans en woon al 12 jaar in buitenhof. Ik bak en of maak hapjes wanneer er verjaardag feestjes zijn. Met de burendag heb ik weleens
antiliaanse kippen soep gemaakt, bijv. pasteitjes,
kaasballen en antiliaanse pudding (Kesio) dit is een
traditionele dessert dat in het Caribische gebied
word gemaakt. Vandaag zal ik de recept van de
pasteitjes met jullie delen. Veel plezier met het
maken.

Werkwijze: pasteitjes

(30 grote pasteitjes of 50 kleine).
Doe de bloem, boter, suiker en zout in de mixerkom. Gebruik de mixer
deeghaken om dit deeg te maken. Meng alles goed samen. Voeg het water beetje bij beetje toe terwijl de mixer op een lage snelheid blijft kloppen.
Laat de mixer kneden totdat het een soepel deeg wordt (± 5 minuten).
Kneed het deeg op een met bloem bestoven werkvlak met uw handen
door totdat het soepel aanvoelt. Het deeg in 2 verdelen en streng vormen.
Bedek ze met een vochtige keukendoek voor ± 30 minuten. Daarna het
deeg 2 cm breed snijden. Druk beide kanten door de bloem en rol ze (niet
te dik en niet te dun) met een deegrol uit tot mooie ronde plakjes ± 12 cm.
Vul elk rondje met 1of 2 eetlepels vulling. Strijk de helft van de rand van
het deeg voorzichtig met water en vouw ze dicht, zodat er een half maantje ontstaat. Druk de randen goed aan en vouw met de wijsvinger een
schulrandje of druk de rand met een vork goed aan. Bestrooi een dienblad met bloem om de pasteitjes mooi naast elkaar te zetten. Bestrooi nu
de pasteitjes met bloem, bakpapier erop zetten daarna weer met bloem
bestoven en zo gaat het door. Verhit de olie in een frituurpan en bak de
pasteitjes goudbruin aan beide kanten. Eerst aan de boven kant (bolle
kant) bakken.

Werkwijze: Tonijn Vulling
Verhit de olie in een grote pan en fruit de ui, tomaat en paprika enkele minuten. Peper en komijnpoeder toevoegen en roer alles goed door elkaar. Voeg
de uitgelekte tonijn bij het groentemengsel en enkele minuten goed roeren.
Daarna mango chutney, piccalilly, ketjap asin, kappertjes, rozijnen en tomatenpuree toevoegen en goed blijven roeren. Zout naar smaak toevoegen.
Laat het afkoelen en eet smakelijk!

He buurman, buurvrouw!
Heb jij een leuk idee voor
rubriek, verhaal, interview,
puzzel, recept of iets anders? We
horen graag van je! Mail ons op
info@buitenhofbruist.nl

Ingrediënten
(Pastei)

1500 gram bloem
290 gram margarine
(of Crisco)
4 eetlepels suiker
2 theelepels zout
+/- 690 ml. Koud water
1 liter olie

Ingrediënten
(Vulling)

2 blikjes tonijn
(in olie of water)
2 eetlepels olie
1 gesnipperde ui
1 klein gesneden Tomaat
1 kleine gesneden Paprika
1 theelepel mango chutney
¼ theelepel komijnpoeder
1 eetlepel piccalilly
1 eetlepel ketjap asin
1 theelepel kappertjes
¼ kopje rozijnen
2 thelepels tomatenpuree
Zout en peper naar smaak

Tik zelf een nieuwsbericht, plaats iets op het prikbord of
maak een activiteit aan in de buurtagenda. Bekijk online
wat er allemaal te beleven is in onze buurt! Ook als je burenhulp nodig hebt of wilt bieden kun je hier terecht. Ben
je op zoek naar een organisatie of initiatief in de buurt?
Kijk op buitenhofbruist.nl.

Is een uitgave van: Stichting Rode
Feniks i.s.m: Ondernemersvereniging
Buitenhof

Met bijdragen uit de buurt van
Daidelyn Frans, Aad van der Hoeven

Ondersteund door:
Ondernemersfonds Buitenhof
Gemeente Delft, Fonds 1818

Mailadres redactie:
info@buitenhofbruist.nl

Vormgeving:
Stefan Bok
www.stefanbok.nl

Bruist!

Kijk op
buitenhofbruist.nl

Buitenhofbruist.nl: het online platform voor deze
krant. Altijd actueel! Word ook lid van onze groeiende
buurt community. Bewoner, bedrijf of organisatie in
de Buitenhof? Maak gratis je een account en/of eigen
pagina aan!

Kernredactie:
Miriam Plato, Moen Mangroe
Marc Fahrner, Jessica Hendriks
Esdor van Elten, Remco Berends,
Bianca Warner, Harmen van der Laan,

Buitenhof

Zin in bakkeljauw
vulling of vulling
met gehakt?

Op de 1e en de 3e
donderdagochtend
van elke maand is er
in de Vierhovenkerk
gelegenheid elkaar
te ontmoeten, of
gewoon even te
zitten, of een kaarsje
aan te steken voor
een geliefde…
Dat kan tussen 10
en 11:45 uur, voor
een kort momentje
of langer, aan ieder
de keus. Deze
maand nog op 18
november, daarna
op 2 en 16 december, enz.
Deze uitnodiging is bedoeld
voor leden van de
Vierhovenkerk en
buurtbewoners
in de Buitenhof.
Ook kinderen zijn
natuurlijk welkom
in de kerk aan de
Obrechtstraat 50.
Uiteraard binnen
de regels die dan
gelden vanwege
Corona.
Graag tot dan!
Voor contact
over de Kerk en
Buurtactiviteiten:
Jasper van der Kooij
(T: 015-261 1757, E:
jasper@vdkooij.org)
en Henny Melis (T:
015- 261 8796, E:
h.melis@kpnmail.nl)

Gedrukt door:
PrintPlezier BV, Delft
www.printplezier.nl

Advertenties:
Neem contact op
met de redactie:

Oplage
12.000

info@buitenhofbruist.nl

Verspreiding
Postcode 2625 en omliggende wijken

Laat de Buitenhof stralen!
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Kom schaatsen!

17, 18 en 19 december

Buitenhof Lichtjesweekend
Op 17, 18 en 19 december is het Buitenhof Lichtjesweekend. Rondom The Culture zijn er
gezellige kerstactiviteiten en kan je schaatsen op de schaatsbaan. Zet je kerstmuts op en
kom naar het Buitenhof Lichtjesweekend!
vrijdag 20.00 - 23.00 u.
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Kerstbingo met prijzen

Winterfair Buitenhof
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Rap- en dansoptredens
aken
Workshop kerststukjes m

Warme chocoladem
elk

The Culture, Mozartlaan 670 in Delft
Vrijdag 17 december, 20.00 - 23.00 uur
Zaterdag 18 december, 15.00 - 21.00 uur
Zondag 19 december, 15.00 - 20.00 uur
Bij de binnenactiviteiten zijn wij genoodzaakt om de
corona QR-code te controleren inclusief de ID-check.

Georganiseerd door:

Onder voorbehoud
van de op dat
moment geldende
corona-maatregelen

