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vereniging Buitenhof
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december // kijk achterop besparen // pagina 8
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Beleef Lichtjesweekend in de Buitenhof!
Hoe bespaar
je energie
Voor veel mensen in
onze wijk vallen de
hoge energieprijzen
zwaar. Wat kunnen
we zelf doen om de
energierekening in
toom te houden?
BuitenhofBruist vroeg
het de energiecoaches
van 015Duurzaam
en kwamen op
een aantal tips!
Lees verder op //
pagina 8!
Kom helemaal in kerstsfeer in de Buitenhof tijdens Lichtjesweekend

Nadat de plannen
vorig jaar door corona in het water vielen,
slaan dit jaar de ondernemers en bewoners
uit de Buitenhof de
handen in een voor
Lichtjesweekend. Het
zwaartepunt ligt in
het weekend van 17
en 18 december, met
een sfeervolle kerstmarkt rondom winkelcentrum Buitenhof.

schaatsbaan die speciaal
hiervoor wordt aangelegd.
Er is van alles te bele- Kom dus helemaal in
ven! Struin gezellig langs kerstsfeer in de Buitenhof!
de kerstkraampjes, drink In de aanloop naar het
warme chocolademelk, Lichtjesweekend wordt
proef een verse oliebol ook de oliebollenbingo
en maak een ritje met de georganiseerd op zaterarrenslee. Je kan meedoen dag 10 december in
met een workshop kerst- buurthuis Buitengewoon.
stukjes maken en uiter- Alle informatie vind je op de
aard is er heerlijke kerst- achterkant van deze krant
muziek. Als klap op de of op // Buitenhofbruist.nl
vuurpijl kunnen de kinderen schaatsen op de kleine

Kerstmarkt en
schaatsbaan

Moment van
bezinning

Voor veel mensen is deze
periode ook een tijd van
bezinning of soms juist
een wat sombere periode.
In het Lichtjesweekend
wordt daarom ook een
kleinschalige openlucht
kerstdienst georganiseerd op zondagmiddag
18 december om 16u
op het grasveld langs de
Buitenhofdreef, tegenover
KopieKoffie. Bewoners

vanuit verschillende kerken
willen zo ook een plek
bieden voor bezinning, een
moment van gebed, troost
en hoop en om een kaarsje
te branden. Kijk op buitenhofbruist.nl voor de recente informatie. Op Eerste
kerstdag is er een warm
welkom in de buurthuiskamer aan de Bellinilaan
4 (zie pagina 13), en op
Tweede Kerstdag bij de
Vierhovenkerk (zie pagina
16).

Verbouw je eigen groenten
in de Bijentuin
In de Gillisbuurt tussen
de Haydnlaan en de
Schubertlaan bevindt zich
de Bijentuin. Bewoners
uit de wijk kunnen er tuinieren. Je mag een stukje
grond gebruiken om daar
groentes of planten te laten groeien die voor eigen
gebruik. Het gebruik is geheel gratis. Alleen de kosten voor zaden en plantjes
zijn voor eigen rekening.
Er is gereedschap wat

je kan gebruiken. Soms
drinken we samen met
andere tuinders gezellig
om bakkie of maken een
praatje in ons eigen zitje.

Geef je op bij Wendy //
T 06-41868802 of René //
T 06 18508188.

Zij nodigen je dan uit voor
een gesprek en om de
Er is nu ruimte voor een tuin te bekijken. Bij veel
paar nieuwe tuinders met aanmeldingen is er een
groene vingers. Wil je wachtlijst.
je eigen groenten laten
groeien in je eigen buurt?

Laat de Buitenhof stralen!		

Politiek Nieuws

BuitenhofBruist vraagt elke editie alle Delftse politieke
partijen naar relevant nieuws voor onze wijk.

Delftse inwoners Wonen in een Bruisend Buitenhof, Extra energietoeslag voor ruim
bij verkiezingen nu en later!
1.200 Delftenaren
Op 15 maart 2023
zijn de waterschapsen
Provinciale
Statenverkiezingen.
CDA Delft is hierbij goed
vertegenwoordigd. Bij
de waterschapsverkiezingen komen 2 van de
eerste 5 kandidaten uit
onze stad: Manita Koop
(binnenstad) en Jerney
Jüdell (Wippolder). Voor
de Provinciale Staten
is Aleksandra Savić van Dam (Bomenwijk)
verkiesbaar. Zij staat op
de 12e plek.

De gemeente maakt beleid op welke woningen
gebouwd kunnen en moeten worden. Met name in
het noorden van de Buitenhof wordt nu veel gebouwd.
Maar zijn dit de woningen die de grote groep woningzoekers uit Buitenhof zich kunnen veroorloven?
Passen deze bij de zogenoemde ‘wooncarrière’ van
de mensen uit Buitenhof? Het nu geldende beleid is
alweer jaren oud. PvdA-wethouder Karin Schrederhof
is nu bezig nieuw beleid uit te denken. Dat moet dan
straks opgeschreven staan in de Woonvisie. In de
oude Woonvisie lag de nadruk op het bouwen van
middeldure en dure huizen. Het idee erachter was
dat mensen uit Delft dan hun kleinere en goedkopere
woning zouden willen inruilen voor een duurdere en
meestal ook grotere. In de praktijk viel dat doorschuiven tegen. Veel nieuwe woningen gingen naar mensen
die van buiten kwamen. De PvdA zoekt daarom nu in
de nieuwe Woonvisie naar ruimte voor meer betaalbare, diverse woningen. Zodanig dat niet alleen starters uit Delft – en dus zeker ook uit Buitenhof – een
woning kunnen bemachtigen, maar dat ook verschillende groepen, met misschien andere wensen, een
plaats kunnen vinden. Over wonen in Buitenhof gaan
we de komende maanden nog veel horen. De PvdA
zal daar actief bij betrokken zijn. Ook in Buitenhof.

Groen licht naar onderzoek
slavernijverleden Delft

Er komt onderzoek naar het slavernijverleden in Delft. Met extra subsidies maakt
het College het mogelijk om invulling te geven aan het herdenkingsjaar afschaffing slavernij. De 3 initiatiefnemende partijen (D66, GroenLinks en ChristenUnie)
hebben een gesprek gehad met 25 organisaties uit de stad. Al die organisaties stonden te springen om iets te doen met het onderwerp. Hieruit is het Kwartiermakers
comité ontstaan. Namens D66 Delft zetten Brendan Analikwu en Heera Dijk zich
in voor onderzoek naar het slavernijverleden. “Het is goed dat het stadsbestuur
een manier heeft gevonden om toch onderzoek te laten doen”, aldus Dijk. Toch is
D66 Delft nog niet helemaal tevreden. “Het onderzoek dat nu gaat worden uitgevoerd is een feitenrelaas. Wij zetten in op een uitgebreider onderzoek, dus niet
alleen op de feiten. Dit verleden verdient een serieuze erkenning”, zegt Analikwu.
Waarom vinden Analikwu en Dijk dit onderzoek zo belangrijk? “In 2023 is het
herdenkingsjaar slavernijverleden, waar het hele land mee aan de slag gaat.
Delft heeft als toenmalige derde stad van Holland een slavernijverleden. Daarom
vindt D66 Delft dat juist onze stad onderzoek moet doen naar haar verleden. Het
onderzoek zal ook ten goede komen aan het debat op nationaal niveau.”

Brendan Analikwu en Heera Dijk

Delftenaren die net niet in aanmerking komen voor de
energietoeslag van het Rijk krijgen 500 euro compensatie voor de gestegen energiekosten van de gemeente. Mensen met een inkomen tot 120 procent van het
sociaal minimum (1.322 euro voor alleenstaanden,
1.889 euro voor samenwonenden) krijgen eenmalig
1.300 euro. Mensen met een inkomen tussen 120 en
130 procent van het sociaal minimum krijgen eenmalig 500 euro (1.432,37 euro voor alleenstaanden,
2.046,24 euro voor samenwonenden). De steun kan
voor het einde van het jaar worden aangevraagd. Voltraadslid Jorrit Treffers diende hierover een motie in,
samen met de SP, Onafhankelijk Delft, GroenLinks en
D66. Die werd begin oktober met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen. “Wij zijn heel blij met
de steun. Volt vindt het belangrijk dat we zorgen dat
mensen mee kunnen blijven doen in de samenleving
en komende winter niet in de kou moeten zitten", zei
Treffers na de stemming. Wil jij weten of je in aanmerking komt voor deze compensatie van de gestegen
energiekosten? Kijk op de website van de gemeente
Delft en vraag het direct aan.

SP in actie voor lagere energierekening

De kosten voor levensonderhoud rijzen de pan uit.
De SP hoort van veel mensen over de gevolgen van
de hoge rekeningen: thuis in de kou zitten, financiële
problemen en ondernemers die het niet meer redden.
De partij is een volkspetitie gestart om de energiebedrijven te nationaliseren, zodat de rekening omlaag
kan. SP-raadslid Lieke van Rossum: "Als de energiebedrijven genationaliseerd worden, kan de rekening
meteen omlaag. 80 procent van de Nederlanders wil
dit, maar de politiek nog niet. Daarom hebben we
zoveel mogelijk steun nodig!” Onderteken de petitie via
sp.nl/volkspetitie. “Natuurlijk komen onze vrijwilligers
ook langs in de Buitenhof om te horen hoe mensen
omgaan met de stijgende kosten. Eind oktober waren
we bijvoorbeeld in de Diepenbrockstraat en omgeving. Ook op de korte termijn willen we natuurlijk wat
doen om de omstandigheden te verbeteren", zegt van
Rossum. "Zo werd ons voorstel om een energietoeslag
van 500 euro extra uit te keren aan mensen die net
boven het minimum verdienen onlangs aangenomen in
de gemeenteraad. We komen graag met meer mensen
in contact die iets aan de hoge kosten in Delft willen
doen." Wil jij ook wat kwijt of meehelpen? Mail dan
naar delft@sp.nl of app Van Rossum via 06 48382784.

Door // Jessica Hendriks

De
Buitenhoffer//

Sila
BharatsinghDasrath (58)

“Respecteer elkaar, ook al heb
je een andere denkwijze”
Haar moeder zei altijd:
‘Sila verwaarloos het
Hindi niet!’ Die tip heeft
ze opgevolgd. Elke
maandag leest Sila
Bharatsingh-Dasrath
samen met drie andere
vrouwen voor uit het
Hindoestaanse heilige boek, de ‘Tulsidas
Ramayana’. Ook in
het Nederlands. “Meer
mensen zijn welkom.
Het maakt niet uit welke
leeftijd of afkomst je
hebt. Gelovig hoe je ook
niet te zijn. Kom luisteren, je leert er veel van.”

Andere mindset

“Respect, liefde en waardering hebben voor
elkaar, verdraagzaamheid, behulpzaamheid,
digheid en
bewuster
leven;

het Hindoestaanse heilige boek biedt veel wijze
levenslessen. Lessen
waar je over na gaat
denken. Lessen waar
je van kan leren én die
je kunnen helpen. Het
raakt je. Je hoeft er niet
spiritueel voor te zijn.
Iedereen haalt eruit wat
hij of zij belangrijk vindt.
Elke maandag ben ik
samen met Bea Mahesh,
Sawitrie Jhoelloer en
Bied Mahtabsing te
vinden met een zogenoemde Ramayanalezing in Buitengewoon
(voorheen The Culture).
Het is van 14.00 tot
16.00 uur. Kom gerust
een keertje luisteren.”

IJs uit de lucht

Als 16-jarige kwam ik in
februari 1980 met mijn
moeder en 5 broers en 2
zussen naar Nederland.
We trokken met z’n
allen in bij mijn neef in
Schiedam. We keken
er naar uit. We hadden
mooie verhalen gehoord
over ijs dat uit de lucht
valt en kou, veel kou.
Toentertijd waren er nog
strenge winters, dus
die ijs en kou hebben
we meteen meegemaakt. Vreemd om
niet zomaar het huis
uit te kunnen lopen

zonder jas. Dat waren we
niet gewend. Ook aan de
leraren op school moest
ik even wennen. Ik kon
ze niet altijd goed volgen.
Nederlands in Nederland
klinkt toch anders dan in
Suriname. Gelukkig had
ik snel vriendinnen die
mij wegwijs maakten. En
ik geef niet zomaar op.”

Gitaarlessen

“Ik trouwde jong. Toen de
kinderen naar de basisschool gingen, ben ik
alsnog gaan studeren. Ik
deed een secretaresseen boekhoudopleiding en
ging werken. Inmiddels
ben ik oma en pas ik met
veel plezier op de kleinkinderen van 4 jaar en 1 jaar
oud. Heerlijk om te doen.
Vrijwilligerswerk heeft mij
altijd getrokken. Ik ben
een tijdje maatje geweest
van een oude dame in de
Buytenweye en organiseerde yoga-, Hindi- en
gitaarlessen. Samen met
andere dames startte ik
een vrouwenclub en een
praatprogramma met
een priester. Het animo
was enorm groot. Zo
leuk! 18 jaar heb ik aan
de Händellaan gewoond,
in 2009 zijn we naar een
eengezinswoning aan de
Brahmslaan verhuisd.
Vroeger stond hier basis-

Bea Mahesh (links) en Sila Bharatsingh-Dasrath (rechts)

school de Horizon, waar
mijn 3 kinderen op school
hebben gezeten. Die is
een paar honderd meter
verderop verplaatst. Het
is heerlijk wonen hier.
We zitten graag buiten
in de zomeravonden. Er
is weleens veel lawaai
in de omgeving. Dat is
jammer. Ga respectvol met elkaar om.”

Zet je aan
het denken

Naast de Hindi-versie
van het Hindoestaanse
heilige boek, de ‘Tulsidas
Ramayana’ hebben wij
nu ook een Nederlandse
versie van het boek.
Bea en Sawitrie lezen
in het Hindi en ik in het
Nederlands. Dat maakt
het lezen en begrijp e n g e m a k k e l i j k e r.
Daarnaast koppelen we
er ook weleens actuele
gebeurtenissen aan. De
Ramayana-lezing is waardevol, geeft voldoening,
zet je aan denken en
biedt nieuwe inzichten.”

Door // Jessica Hendriks

Een fleurige verrassing voor
bewoners van de Bizetstraat
In een schone, nette
straat is het fijn wonen,
dat vinden ook de bewoners van de Bizetstraat
uit de wijk Buitenhof. Alle
voortuinen zien er netjes
uit, het gemeentegroen
vóór de schuurtjes wordt
door de bewoners bijgehouden en de bewoners
steken zelf een handje toe
als ze rommel zien op de
stoep. En dat is fijn, want
op die manier houden we
samen de straten netjes.
Dit is bij woningcorporatie

Vidomes niet onopgemerkt gebleven. Als fleurige verrassing heeft de
straat één waardebon
ontvangen. De waardebon is besteed aan een
prachtige plantenbak met
groen om zo de straat
nog gezelliger te maken.

want een fijne buurt
creëer je samen, met alle
mensen die er wonen.
Het is fijn om zó te
wonen met elkaar!
Door // Bewonerscommissie van de Bizetstraat

Vidomes is er blij mee
dat bewoners samen de
handen uit de mouwen
steken en de verantwoordelijkheid nemen voor
hun eigen leefomgeving,

Laat de Buitenhof stralen!		
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‘Ik had even een zetje nodig’
// Evren over huiswerkbegeleiding

Schaken op school?

Evren geeft drie middagen
in de week huiswerkbegeleiding bij de Rode Feniks.
En dat dat nuttig is, heeft
hijzelf ervaren. Evren:
“Toen ik in 1 vwo zat, had
ik moeite met wiskunde, ik
stond een 3,2. Mijn vader
dacht: dit gaat niet goed, we
moeten een oplossing vinden.” Via zijn zusje, die Ur
kende van breakdance en
wist dat hij ook huiswerkbegeleiding gaf, kwamen ze
bij de Rode Feniks terecht.
Evren vertelt: “Ik was niet
per se slecht in wiskunde, maar ik had gewoon
een motivatieprobleem. Ik
had even een zetje nodig
van iemand.” Na drie jaar
werd Evren gevraagd of hij
huiswerkbegeleiding wilde
geven. Ze zeiden: “Jij bent
hier al een paar jaar, jij
weet hoe het er hier aan
toegaat.” Evren: “Nou, ik
vind het wel leuk. Nu helpt
mijn zusje ook en nog een
andere vriend van me.”

Schaken kinderen nog
op school, voor hun
hobby of vrije tijd?
Nou bij ons op school
(Eglantier Buiten Daltonschool) was dat wel. Helaas zijn veel kinderen er
mee gestopt, want onze
meester die het ons aanleerdde, is jammer genoeg verhuisd naar Frankrijk. Maar ik zou het erg
leuk vinden als we weer
partijtjes konden schaken
met elkaar. Maar gelukkig
kan ik elke zondagmiddag
vanaf 15:30 uur tot 17:30

Huiswerkbegeleiding van
de Rode Feniks is op maandag in De Vleugel en dinsdag- en vrijdagmiddag in
BuitenGewoon. Evren heeft
al allerlei soorten leerlingen
gehad: ”Rustige leerlingen,
die zelf aan de slag gaan,
maar ook leerlingen met
een lage motivatie. Ik ga
met ze in gesprek. Hoe is
je dag geweest, wat heb je
dit weekend gedaan? Wat
vind je moeilijk op school,
wat voor opdrachten heb
je? Zo kan ik met een leuk
gesprek toch het onderwerp op school brengen
en hen aanzetten om aan
de slag te gaan.” Politieagentje spelen doet Evren
niet. “Het mag best gezellig
zijn, maar moet ook niet te
gezellig worden. Als een
leerling anderen gaat afleiden, daalt de efficiëntie.
Het leuke is dat ze dat zelf
ook doorhebben. Als ik ze
dan aankijk, zeggen ze: ‘Oh
ja, nu even aan het werk’.”

Zoals Evrens vader het
belang van een goede
opleiding onderstreepte, zo ziet Evren ook nu
ouders die hun kinderen
willen helpen. “Zo mooi
dat ze graag trots op hun
kinderen zijn en dat de
kinderen op hun beurt hun
ouders trots willen maken.
Evren is zijn vader dankbaar voor de huiswerkbegeleiding die hij kreeg.
“Zonder mijn vader zou ik
nu niet in vwo 6 zitten,” besluit hij.

(Foto // Ugur Tosun)

uur schaken bij KopieKoffie op de Chopinlaan.
Waar kinderen van jong
en oud, lekker kunnen
genieten van een potje
schaak. Wie komt er ook?
Ook afgelopen Burendag
was daar een hartstikke
leuk toernooi, het schaken
daar bestond al 1 jaartje,
dus vierden we het met
een erg gezellig en lekker buffet.
Safia Al-assbahi (Groep 7)

Ondernemers in de Buitenhof // Stromend Bewegen

“Verbind je lichaam met je geest”
Met hun bedrijf ‘Stromend Bewegen’ helpen Karin en Swie Yap
je daar bij. Ze ontvangen me allerhartelijkst
in hun gezellige woning
aan de Chopinlaan. Het
zonnetje schijnt, dus
stel ik voor maar meteen een foto te maken
op het plantenrijke balkon. “Moet dat echt?”
Nee, in het middelpunt
staan, is niet Swie’s
ding.
We gaan naar binnen en
Karin maakt koffie. Op tafel staan gedroogde dadels en abrikozen, en
die zijn me daar lekker…
Swie is in 1968 vanuit Indonesië naar Nederland
gekomen. Hij woont en
werkt dan in Amsterdam.
Voor zijn studie Civiele Techniek aan de TU in Delft,
pendelt hij op en neer. Als
Civiel Ingenieur werkt hij
bij verschillende organisaties. Al in 1974 komt hij
in aanraking met T’ai-Chi
en volgt hij groepslessen.

Karin komt uit het Duitse Lübeck. Hoe kwamen
jullie elkaar tegen? Karin
lacht: “Swie stapte in Delft
bij mij in de auto als lifter.
Ik was met een reisgenoot
onderweg. Eerst verliep
de liefde op afstand, maar
in 1981 ben ik naar Delft
gekomen, waar we nooit
meer weggegaan zijn.”

oefeningen met een speciale houten stok, wordt
je beweeglijker. Spanningen in je lichaam komen
los. Chi Neng Qigong
tenslotte, geeft het totale lichaam aandacht en
helpt om je zelfgenezend
vermogen te versterken.”

Gezond en in
balans leven

Wie volgen jullie lessen? “Mensen die vitaliteit missen, moe zijn en
weer lekkerder in hun
vel willen zitten. Veel leerlingen komen al jaren met plezier. Nieuwkomers worden door de
groep makkelijk opgenomen en voelen zich snel
vertrouwd. Iedereen kan
gewoon eens een les proberen.” Informatie en tijden staan op www.stromendbewegen.nl (red.).

‘Stromend Bewegen’
biedt lessen in T’ai-chich’uan, Chi Neng Qigong
en Idogo Qigong. Vertel!
“T’ai-chi is van oorsprong
een Chinese vechtkunst.
Waar Taekwondo en Karate ‘hard’ zijn, staan de
vloeiende en ontspannende bewegingen voor de
gedachte dat het ‘zachte’ het ‘harde’ kan overwinnen. Tai Chi verbindt
je lichaam met je geest.
Je ervaart meer rust en “De lessen zijn in de gymminder stress.”
zaal van de Laurentiusschool aan de Griegstraat.
“Idogo Qigong maakt je En bij Inloophuis Debora
vitaler en soepeler. Door (www.inloophuisdebora.nl)

AquaSoos

uur stapt u over op een
combinatie van beweging
en muziek. Muziek zorgt
Verbeteren van uw convoor een goede sfeer, stiditie, afslanken, spieren
muleert en zorgt dat u het
versterken en gezellighogere tempo van beweheid!
gen goed kunt volgen.
De AquaSoos is een activiteit waarbij u kunt “instuiven” en in een groep kunt
deelnemen aan een combinatie van bewegingsoefeningen in het water, oefeningen op muziek en
oefeningen voor uw conditie. Naast de positieve effecten op uw gezondheid,
staan gezelligheid en samen bezig zijn voorop!
De ochtend begint om
10.00 uur in het water met
rekoefeningen. Spieren en
gewrichten krijgen de gelegenheid om ‘op te starten’. Na ongeveer een half

Voor wie
en waar?

Na ongeveer 45 minuten
intensief bewegen bent u
ongetwijfeld toe aan korte pauze. Onder het genot van een kopje koffie
of thee kunt u even tot
rust komen en gezellig
een praatje maken. Hoewel het op ons zwemmers
terras heerlijk warm is, adviseren wij u om een extra
badjas of badlaken mee te
nemen om te voorkomen
dat u teveel afkoelt.

voor dat de medewerker
uw bestelling tijdens de
pauze serveert. Uw bestelling moet direct afgerekend worden. Met deze
service willen wij voorkomen dat u voorafgaande
aan de pauze uw geld in
de kleedkamer op moet
halen.
Vanzelfsprekend is het
ook mogelijk om zelf een
consumptie mee te nemen.

‘Swie Yap in het zonnetje op het balkon.’

ben ik vrijwilliger en geef oprecht betrokken bij
ik regelmatig les aan het welzijn van anderen.
mensen die met kanker Wat een warme mensen!
te maken hebben.
Wat betekent T’ai-chi
voor jullie? “Voor ons
draait T’ai-chi vooral om
de toepassing ervan in het
dagelijkse leven. Bewustzijn, begrip en zachtheid.”
Ik ben blij dat we elkaar
ontmoeten, want Karin en Swie zijn duidelijk Door // Marc Fahrner

U kunt om 10:00 uur komen en aan alle activiteiten deelnemen, maar het
is ook mogelijk om later
te komen of eerder weg
te gaan. Aan u de keuze.
Op welk tijdstip u komt of
hoe lang u blijft, dat maakt
voor de prijs niets uit.
De AquaSoos is in het
recreatiebad en de watertemperatuur is 31ºC.

Zwembad
Kerkpolder
Kerkpolderweg 1
2625 EB Delft
T // 015 256 58
E // info@zwem
badkerkpolder.nl
www.zwembad
kerkpolder.nl

Tegen het einde van de
pauze maken we ons
weer op voor het volgende
deel van de ochtend.. Oefeningen voor de armen,
benen en romp komen afwisselend aan de beurt.
Zo krijgt u een afwisselende en intensieve les.

Bij binnenkomst kunt u
bij de kassière uw koffie,
thee of cappuccino bestel- De AquaSoos wordt aanlen. Zij zorgt er vervolgens geboden op instuif basis.

(Foto // Sportfondsen)

Laat de Buitenhof stralen!		
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Museum Prinsenhof Delft
onthult kunstwerk en
buitententoonstelling bij
De Delftse Blik
In De Delftse Blik kijkt
Museum Prinsenhof Delft
samen met inwoners van
Delft met een nieuwsgierige en onderzoekende
blik naar de collectie.
Zo krijgt het Delft van
nu met actuele thema’s
als veiligheid ook een
plek in het museum.

de Oude Delft zie je vanaf Nieuwsgierig?
20 november ook een Kijk voor alle activiteiten op
mooie selectie van verha- // dedelftseblik.nl
len van de deelnemers.

Precies 450 jaar geleden
vluchtte Willem van Oranje
naar Delft op zoek naar
een veilige thuishaven.
Wat betekent veiligheid
voor Nieuwe Delftenaren
uit o.a. Oekraine, Sudan
en Afghanistan en nazaten van kolonialisme in
het Caribisch gebied? En
voor Delftse jongeren en
studenten? Met hun prachtige persoonlijke verhalen
maakt beeldend kunstenaar Hozan Zangana een
kunstwerk in de Waalse
kerk en op locaties in de
stad. In een bijzondere
buitententoonstelling aan

Schrijver Titus
Schrijver Dave Kastelein
was op woensdag 12
oktober op de Titus
Brandsmaschool. “Waarom
ben je schrijver geworden?”
“Hoe kom je aan je verhalen?” De groepen 7 en 8
hadden wel wat vragen
voor de schrijver. Kastelein
ging het gesprek aan met
de kinderen over lezen

Kinderen maken de Buitenhof mooier
Het grasveld voor
KopieKoffie bij de
Chopinlaan wordt langzaam gevuld met de
blaadjes van de bomen.
Eerst dwarrelden er één
voor één enkelen op het
grasveld, maar de herfstwinden vullen het veld
steeds vlotter. Helaas zijn
blaadjes niet het enige dat
de groene mat bedekt. Er
ligt vaak behoorlijk veel
afval. Dat varieert van een
halve meloen, tot allerlei verschillende soorten
plastic verpakking. Met
KidsMall spelen we iedere week graag op het veld.
Voetballen, tikkertje, tien
tellen in de rimboe. En we
zitten ook vaak even op
een kleedje, om te praten
over belangrijke dingen in
het leven: geloof, vriendschap, regels, school,
ruzie, oftewel van alles.
Mensen maken nu
eenmaal troep, daar
ontkomt niemand aan. En

we ruimen ook niet altijd
even graag op. Dat herkent
bijna iedereen. Deze kinderen lieten iets heel anders
zien. Wij hoefden niet
eens te vragen of ze afval
wilden rapen. Het was voor
hen geen straf, maar een
spelletje. ‘Mogen wij dat
doen alstublieft?’ vragen
ze mij met smekende blik.
Ja, natuurlijk. De een krijgt
een grijper, de ander een
vuilniszak. Ze werken goed
samen, wisselen van rol, en
maken vrijwel het hele veld

afvalvrij. Nu sieren alleen
de blaadjes van de boom
het veld nog. Van kinderen
is veel te leren. Ze kunnen
(vaak heerlijk) onverwachts uit de hoek komen.
Dat blijkt ook nu weer.
KidsMall is iedere week
op vrijdag van 15:0017:00 in Kopie Koffie. Als
je in groep 3, 4, 5 of 6 zit,
ben je van harte welkom!
Martin Kamp // Youth for
Christ Delft (The Mall)

en schrijven, gaf tips voor
schrijvers in de dop en las
wat voor uit eigen werk. Aan
het eind van de ochtend
konden de kinderen een
gesigneerd boek kopen.
De school had Kastelein
uitgenodigd vanwege de
Kinderboekenweek. Die
ging dit jaar over Gi-gagroen, dier en natuur.

De dag
van ...

“Ik lever alle honden weer
handdoekdroog af”
Hoe ziet jouw dag eruit? Elk nummer van BuitenhofBruist vragen we dit aan een
bewoner. Deze keer // Priscilla Bouhuizen (28)
de Tanthof. Ik ben een
“In de ochtend is het altijd echte Delftse.”
spitsuur hier. Ik heb twee
kinderen Yentl (bijna 8) 10.00 uur
en Joey (bijna 5). Beide “Nadat ik zelf nog even
gaan naar de Titus rustig heb ontbeten, rijd
Brandsmaschool. Mijn man ik naar mijn moeder. Wij
is dan al naar zijn werk, dus runnen samen een hondenik zorg ervoor dat ze klaar uitlaatservice. Mijn moeder
zijn om naar school te en ik verdelen de honden
gaan. Daarnaast laat en rijden beide onze eigen
ik nog even mijn route. Eerst haal ik nog mijn
eigen honden uit: hulp op. Dat is een man van
Djessy en Diva.” middelbare leeftijd met een
beperking. Hij werkt een
paar uur per dag voor ons
en dat doet hij heel goed.”
08.15 uur
“Dan staat mijn
schoonzus voor
de deur om samen 11.00 uur
onze kinderen “Met alle honden achternaar school te in de auto kom ik aan bij
brengen. Veel fami- een natuurgebied. Soms is
lie woont bij mij in dat Delftse Hout, soms de
de buurt. Zelf woon ik Dobbeplas. Mijn moeder en
aan de Beethovenlaan. ik gaan nooit naar dezelfMijn broer en schoon- de locatie. Dan kom je
zus aan de Händellaan, met teveel honden tegemijn opa en oma in de lijkertijd aan. Het is niet
Pijpering en mijn ouders in de bedoeling om andere
mensen tot last te zijn. We
gaan heel vriendschappelijk om met de andere
hondenuitlaatservices
en hebben ook samen
een Whatsappgroep.

07.00 uur

5 vragen van
Fledderus

Naam // Fred de Kleijn, Leeftijd // 83
Beroep // Pensionaris
Hobby’s // Tiffany (Glaswerken maken)

Het is druk in de branche. Veel mensen hebben
in coronatijd een hond
genomen en die moet nu
overdag worden uitgelaten, omdat ze zelf weer
naar hun werk gaan.”

12.30 uur

“Tijd om alle honden weer
handdoekdroog thuis af te
leveren. Het is natuurlijk
niet de bedoeling dat ze
zeiknat thuiskomen, maar
het kan best zijn dat ze nog
wel wat viezigheid meenemen. Dat hoort erbij.”urlijk!”

Daarna stappen we in het
bubbelbad, kletsen we bij
en drinken we een theetje.
Belangrijk om af en toe zo’n
moment te hebben. In de
zomer frisbee ik op donderdag ook nog wel eens met
de hond in groepsverband.
Dan verplaats ik de aquarobics naar woensdag.”

23.30 uur

“Moe maar voldaan stap
ik in bed. Even bijtanken voor de volgende
dag die weer in het teken
staat van de honden.”

18.00 uur

“Etenstijd. Door de weeks
kook ik meestal. Dan
eten we vaak Hollandse
pot: zuurkool, stamppotten. In het weekend
eet ik het liefst Roti, door
mijn man gemaakt.”

20.00 uur

“Op donderdag doe ik
samen met een vriendin
aquarobics in zwembad De
Boetzelaer in Monster. Dat Door // Jessica Hendriks
is echt even mijn momentje.

Hoe lang woon je in de rekening met andere en
Fledderusbuurt? “42 hebben een kort lontje.”
jaar en daarvoor nog 5
jaar in het Poptahof.” Stel je voor dat je 1
ding mag veranderen
Noem eens 3 posi- in de Fledderusbuurt,
tieve dingen van de wat zal dat dan zijn?
Fledderusbuurt? “Het is “Ik zou de stoepen laten
een hele groene buurt en verhogen omdat alles
er wordt regelmatig activi- verzakt is in de loop der
teiten georganiseerd door jaren en de gemeente al
de leefbaarheid commissie jaren daar niets aan heeft
van onze VvE. Je woont er gedaan, dat is zeker lastig
gezellig.”
voor mensen met rollators en scootmobiel. ”
Wat is er veranderd in de
jaren dat je er woont?
Wat zou jij doen om de
“De bewoners zijn meer buurt leefbaar te houden
afstandelijk van elkaar, ze en zou je dan meezijn meer met zichzelf bezig helpen? “Ik zou de
en kijken niet naar andere bomen in mijn buurt
om. Ook houden ze geen meer snoeien dat is bij

sommige huizen heel
hard nodig en ik zal zeker
helpen als ik zou kunnen.”
Wil je nog iets kwijt?
“Het zou weer eens leuk
zijn dat de bewoners elkaar
weer zullen groeten als
ze mekaar tegen komen.
Tegenwoordig lopen ze
elkaar zo voorbij.
”

Laat de Buitenhof stralen!		
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Energie besparen voor iedereen!
in een sociale huurwoning wonen, maar ook
bij mensen in een grote
eigen woning. In beide
De 015 Energiecoaches gevallen help ik graag,
zijn er voor iedereen, ze want iedereen kan iets
komen bij mensen die het betekenen voor het milikunnen opbren- eu.” Een sociale huurder
Vraag het Steffie moeilijk
gen om dure energiere- vraagt uiteraard wel om
Voor tips kun je bijvoorkening te betalen, maar een andere aanpak dan
beeld terecht bij Steffie,
ook bij mensen die juist een woningeigenaar. “Bij
een online tool dat moeilijiets willen betekenen voor eigenaren is het advies
ke dingen makkelijk uitlegt
het milieu. Energiecoach wat technischer, dus
// energie.steffie.nl/nl/.
Brenda vertelt: Ik kom bijvoorbeeld gericht op
bij mensen die bij de isolatie, warmtepompen
Voedselbank lopen en en zonnepanelen. Wij
De energierekening is
voor de meeste van
ons opeens heel hoog
geworden maar met
eenvoudige tips kan
je veel geld besparen.

Wil je meer, bijvoorbeeld tips passend voor
jouw persoonlijke situatie? Maak een afspraak
met een energiecoach
van 015 Duurzaam, de
energiecoaches van
015 Duurzaam zijn goed

opgeleide vrijwilligers die
ja graag verder helpen in
ruil voor een kopje koffie.

bieden de mensen een
soort route die ze zelf
kunnen volgen richting
een duurzame woning.”
Ook huurders kunnen
meer invloed uitoefenen
op hun energieverbruik
dan zij zelf vaak denken,
weet Brenda uit ervaring.
“Als huurder heb ik zelf
ook veel gehad aan alle
opgedane kennis en tips.
Door gedragsverandering
en kleine aanpassingen
die bijna niets kosten heb
ik 20 procent bespaard
op mijn gasverbruik en
25 procent op mijn elektriciteitsverbruik. Dat heb
ik bereikt met radiatorfolie, een spaardouchekop, het uitzetten van
de verwarming een uur
voordat ik ga slapen, het
iets lager zetten van de
thermostaat, led lampen,
het gesloten houden van
deuren en een goede
balans in ventileren. Als
energiecoach help ik
andere huurders graag
om hetzelfde te bereiken.

Daarnaast informeer ik
ze over de mogelijkheid
om zonder eigen dak
zonnepanelen te krijgen via deelstroom delft.
Mensen die advies willen
van de energiecoaches
van 015 Duurzaam
kunnen zich aanmelden via 015 duurzaam.
nl. Daarnaast kun je op
vrijdagen tussen 11.00
uur en 12.00 uur binnenlopen bij OPEN, waar
energiecoaches aanwezig
zijn bij het Energiecafé.
Wil jij zelf energiecoach
worden? Ook dat kan.
Door // Claudia Hofemann
Energiecafé bij
KopieKoffie
Dinsdag 29 november
avond over energiebespaartips.
Wat kan je allemaal
doen? 19.30 uur
inloop, 20 uur start.
Kom langs!

Wat doen de Ondernemers Vereniging Buitenhof en het Ondernemersfonds Delft?
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.
Indirect komen de projecten vaak ook ten goede
aan de bewoners. In
Buitenhof is dit goed zichtbaar bij veel projecten en
daarom informeren wij u
minimaal eens per jaar
over de projecten 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.ondernemersfonds
delft.nl

Welke projecten heeft
de Ondernemers
Vereniging Buitenhof gerealiseerd en
aan welke projecten is
een bijdrage gedaan?
Kerstbomen
Een nieuw initiatief van de
ondernemersvereniging.
Vorig jaar in december
werden op diverse locaties in de wijk kerstbomen
geplaatst. De reacties
daarop waren zo positief dat besloten is het
dit jaar te herhalen. U
kunt er in december dus
wederom van genieten.
Lichtjesweekend 2021
Helaas kon dit leuke initiatief niet op de manier
worden georganiseerd
die bedacht was vanwege
corona, maar de mensen
van Stichting Rode Feniks
zijn zeer inventief en creatief en wisten dit mooi
op te lossen. U heeft er
in een van de vorige
edities van deze krant
meer over kunnen lezen.
Wijk CleanUp
Voor de tweede keer
op rij heeft de ondernemersvereniging afgelopen winter een kleine
bijdrage gedaan aan de
Wijk CleanUp.

Het actieprogramma van Ondernemers Vereniging
Buitenhof
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.
Extra investeren in groenbeheer en –onderhoud, zoals
het vullen en onderhouden van de plantenbakken en
investeren in aantrekkelijkheid en herkenbaarheid
entrees werklocaties
Op heel veel plekken in de wijk staan betonnen plantenbakken die 2x per jaar gevuld worden met plantjes.
Tot voor kort onderhielden leerlingen van de Praktijschool Pro Grotius de plantjes, maar na vertrek van
de leraar die dit initiatief nam stopte dat. Ondernemers en organisaties die in de buurt van een plantenbak zijn gevestigd namen het onderhoud over. Ook
enkele buurtbewoners hebben zich over een plantenbak ontfermd. Bijgaande foto is gemaakt door André
Oonk aan de Debussystraat. Onlangs kreeg de ondernemersvereniging echter het goede nieuws dat de
leerlingen onder leiding van een nieuwe leraar weer
aan de slag gaan met de plantjes en ook meteen het
zwerfafval rondom de bakken dan meteen weghalen.
Duurzaamheid: Energie-efficiency (regeling tegemoetkoming in de investeringskosten ondernemers)
Een zeer actueel onderwerp. Ondernemers en organisaties kunnen onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming aanvragen uit het ondernemers om hun
bedrijf/organisatie te verduurzamen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van led-verlichting of zonnepanelen.
Zo heeft de DA-drogist een bijdrage ontvangen voor
led-verlichting.
Zodra een project is afgerond, wordt bekeken of er
uit het actieprogramma een nieuw project kan worden
opgestart.

Ondernemersfonds Delft Stadsbreed
Het Ondernemersfonds Stadsbreed ondersteunt projecten die van belang of interessant zijn voor de hele
stad. Hieronder enkele projecten waar Stadsbreed (deels) aan bijdraagt //
Hanging baskets en Flower towers
U kent ze ongetwijfeld: de hanging baskets die elk jaar in de zomermaanden door heel Delft aan de
lantaarnpalen hangen. Betaald door alle Delftse ondernemers. Vorig jaar en afgelopen zomer is het straatbeeld ook opgefleurd met flower towers.
Delft on Stage
Een initiatief dat in Delft is ontstaan en navolging heeft gekregen in heel veel andere steden. Elk jaar
komen VMBO-leerlingen van het CLD, Stanislascollege, Grotiuscollege en Scholencombinatie Delfland,
en beroepsbeoefenaren uit alle branches en sectoren bij elkaar om op het Beroepenfeest te praten over
hun vak om op deze wijze de VMBO-jongeren te helpen in hun beroepskeuze. Het Ondernemersfonds
Stadsbreed heeft aan dit mooie initiatief al meerdere jaren een financiële bijdrage gedaan.
Delft voor de helft
Wellicht bent u ook naar deze koopjesmarkt geweest in maart of september? In coronatijd bleven
vanwege de lockdowns veel winkeliers met oude voorraden zitten. Spullen uit een collectie van vorig jaar,
merkartikelen- en producten die niet langer in het assortiment passen en zomer- en/of winterkleding die uit
de winkel moest om ruimte te maken voor nieuwe voorraad. Het concept bleek een succes voor zowel de
winkeliers die op de markt stonden als voor de klanten die voor weinig geld hun slag konden slaan.

Laat de Buitenhof stralen!		
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Betrokken partnerraadbijeenkomst
Delft-West
Op dinsdag 1 november
kwam de partnerraad bij
elkaar voor het programma Delft-West. Actieve
bewoners, betrokken en
mensen van het programma Delft-West kwamen
voor de tweede keer als
partnerraad bijeen voor
het programma. In een
gezellig buurthuis Voorhof
gingen we aan de slag.
Aan het begin van de
avond werd door Mark
Rothuizen, de problematieken die velen van ons
kennen kort samengevat.
Annius Hoornstra, betrokken als kwartiermaker bij
het programma, lichte de
gezamenlijke missie toe
zoals die uit de brainstorm
met bewoners, ondernemers en betrokken
professionals is gekomen:
We gaan aan de slag in
Delft-West. Vijf thema's uit
het programma werden
toegelicht.		

Spreekuur nationaal programma
leefbaarheid & veiligheid in de wijk

met elkaar in gesprek:
wat vind je van dit doel,
en wat is een essentieel
onderdeel hiervan? Dit gaf
levendige en betrokken
gesprekken als betrokken bewoners en partners
onderling: wat denken wij
dat er echt belangrijk is?

moment wordt invulling
gegeven aan de partnerraad, de alliantieraad en
hoe dit goed kan werken
om bewoners, ondernemers, professionals en
gemeente om samen aan
de slag voor Delft-West.

De sfeer was goed en
Er werden vragen beant- de betrokkenheid hoog.
woord – als het gaat om Je kan proeven dat we
vertrouwen. ‘Geef ons samen werken aan echte
het vertrouwen dat we veranderen in de wijk, hoe
het kunnen’ was een van weerbarstig de praktijk
●Bestaanszekerheid
de oproepen van bewo- ook soms kan zijn. We
●Kansen voor jongeren, ners die avond. Ook werd staan aan het begin van
●Leefbare en veilige besproken in hoeverre een avontuur om samen
wijken
het programma gevoelig te werken aan nieuw
●Ruimtelijke kansen is voor politiek. Het idee perspektief voor alle
pakken
is dat doordat program- bewoners in onze wijk.
● Werken aan vertrouwen ma langjarig is (15-20
jaar) en direct onder de
Aan de hand van deze burgemeester hangt dat Door //
vijf thema’s gingen we dit stabieler is. Op dit Harmen van der Laan

Informatiepunt Digitale
Overheid bij DOK
Wil je iets aanvragen
bij de gemeente of
overheid? Bijvoorbeeld
huurtoeslag, studiefinanciering of iets
anders? Dat gaat tegenwoordig bijna allemaal
digitaal. Je hebt een
computer nodig, een
DigiD, en de formulieren die ingevuld
moeten worden zijn
niet voor iedereen even
makkelijk te begrijpen.
En waar moet je eigenlijk beginnen bij zo'n
aanvraag? En bij wie
kan je terecht als je
vragen hebt over AOW,
inburgering of subsidie?

Met al deze vragen over
de Digitale Overheid en
het invullen van (online)
formulieren kun je sinds
kort terecht bij DOK. Op
vaste dagen in de week
zitten onze adviseurs voor
je klaar om je te helpen.
We bespreken samen
wat er nodig is en we
kunnen je direct doorverwijzen naar de juiste
instelling en zelfs een
afspraak voor je regelen.
We helpen je gratis,
ook als je geen lid bent
van de bibliotheek.

Het IDO is open in DOK
Voorhof en bij DOK in
OPEN op de volgende dagen en tijden //

DOK Voorhof

Duke Ellingtonstraat 203.
dinsdag 14-17.30 uur

DOK in OPEN

esteplein 100, Delft
dinsdag 10-12 uur en
vrijdag 10-12 uur
Meer informatie //
www.dok.info/ido

Per 1 november is het programma team voor
vragen, suggesties of opmerkingen ook bereikbaar
in de wijk. Elke dinsdag en donderdag is er spreekuur van 10.00 tot 14.00 uur in de Marcuskerk in
Voorhof (Zij- ingang Roland Holstlaan 753). Heb je
goede ideeën en wil je graag bijdragen aan verbetering in je wijk? Meld je dan ook gerust aan via een
mailtje aan nationaalprogrammadelftwest@delft.nl.
We nodigen je graag uit voor een volgende bijeenkomst.

Praat mee met pizza met de
jongerenraad
Ben jij 14 jaar of ouder? Woon je in voorhof,
buitenhof of tanthof? Heb jij goede ideeën voor
je wijk, je eigen toekomst of die van je broertjes en zusjes? En vind jij het leuk om mee te
praten, mee te denken en mee te doen? Dan is
dit jouw kans om aan te sluiten bij het jongerenraad. BE THE CHANGE en meld je per
mail aan voor de eerstvolgende pizza sessie
via // nationaalprogrammadelftwest@delft.nl
In oktober is de eerste verkennende bijeenkomst
in The Mall geweest met een aantal jongeren en
jongerenwerkers uit de wijk. Hiervoor geldt hetzelfde
als voor de partnerraad: gevraagd en ongevraagd
mogen zij hun mening geven en meebepalen over
belangrijke thema’s die hen en de wijk aangaan en ook
hoe de plannen vorm moet krijgen. Vragen die aan
bod kwamen tijdens de eerste verkenning zijn: hoe
kijken jullie naar de plek waar je woont, wat mis
je? Weet jij activiteiten die goed zouden zijn voor je
wijk? Of wil je juist iets veranderen in de wijk? Hoe
kunnen we jongeren betrekken? Er zijn goede
gesprekken geweest en de energie was aanwezig.
We zijn nu bezig om een vervolgsessie te organiseren met en voor jongeren. Een echte Pizza Sessie!
waarbij onder het genot van een hapje en drankje
gepraat wordt over wat de jongeren vinden en willen.
Er is nog plek en genoeg pizza!

Ondernemers in de Buitenhof // Lockerwand

Haal je pakketje gewoon bij ‘De Buren’
Nou woon ik vlakbij
winkelcentrum Buitenhof
aan de Vrijheidslaan. Zo
af en toe loop ik de DA
binnen voor een mooie
fles Whisky. Tenminste,
bij Slijterij Buitenhof ín
de DA dan. Maar de kluisjeswand was mij nooit
opgevallen. Ik blijk niet
de enige, want Jumboondernemer Jeroen de
Bruin merkte het ook.
Tijd voor een interview.
Want sinds enkele maanden staat er in óns winkelcentrum een kluizenwand
van “De Buren”. Pal tegenover de ingang van de DA
Drogisterij dus! Wat is er
eigenlijk zo handig aan die
kluisjes, Jeroen? “Ze zijn
erg fijn voor als je niet thuis
bent wanneer er iets wordt
afgeleverd. Je laat het
gewoon, spreekwoordelijk,
afleveren bij “De Buren”.

De Buren

DHL, UPS en DPD kan je
Maar ik heb toch zelf al bij ‘De Buren’ laten afleveburen? “Niet iedereen wil ren of retourneren. Je krijgt
dat hun kostbare pakket- ook hiervoor een QR-code
jes daadwerkelijk bij hun om je deurtje te openen.
buren worden afgegeven. Deze ‘Buren” dragen
En wat als je buren hebt, meteen bij aan duurzaamdie weinig of onregelmatig heid. Elk pakketje dat niet
thuis zijn? Bovendien wordt met een vervuilende besteleen pakketje niet altijd bus hoeft, scheelt.”
aangeboden bij je buren.
Het gaat dan mee terug en Kan ik, of een winkel er
ligt aan het einde van de ook pakketjes versturen?
dag bij een verzamelpunt, “De wand staat er een paar
vaak in een winkel.” Mooi maanden. We kijken hoe
toch? “Nou, deze is niet het gebruik zich ontwikkelt.
altijd dichtbij of net gesloten Technisch kan het, maar
als jij tijd hebt.”
het vraagt wat administratie van de exploitant. Die
Wat kan er met deze moet de kosten doorbelaskluisjes? “Je kunt hier ten. Bij een ondernemer die
herhaalmedicatie laten afle- veel ontvangt en verstuurt
veren van ALLE Delftse is dat rendabel, maar bij de
apotheken. Je geeft dit zelf winkelier of bewoner die dit
aan bij het bestellen bij uw hooguit een enkele keer
eigen apotheek. Via email doet, niet. En we hebben
ontvang je een QR-code, natuurlijk onze bestaande
waarmee je heel makkelijk punten in de Jumbo en DA.”
het juiste kluisje opent. Ook
pakketjes en retouren van

‘Haal je pakketje gewoon bij ‘De Buren’. (Foto // Jeroen de Bruin)

Bereikbaarheid

Wa n n e e r k a n i k e r
terecht? “De kluizenwand
is 7 dagen per week bereikbaar van 08:00 tot 21:30 uur.
Haal je pakket af of stuur
het retour, wanneer het jóu
uitkomt en combineer dat
handig met een bezoek
aan één van de winkels in
ons gezellige winkelcentrum. Da’s win-win toch?” Door // Marc Fahrner

Wij zijn op zoek naar verkoopmedewerkers brood
Als verkoopmedewerker brood maak je het onze
klanten voor 100% naar de zin. Samen met je
collega's stel je de klanten centraal en doe je je
uiterste best om hun wensen te vervullen.

Deze kwaliteiten zoeken wij in onze
verkoopmedewerkers brood //
● Je zet graag een stapje extra
● Je denkt graag mee over hoe het nóg beter kan
● Je denkt in kansen om resultaten te verbeteren
en omzet te verhogen
● Je beschikt over ruime productkennis of je bent
bereid een interne training te volgen
●Je hebt werkervaring in detailhandel
Ben jij op de zaterdag beschikbaar en wil jij ons
team versterken? Bekijk de vacature op //
bit.ly/werken-bij-jumbo-buitenhof
		
en solliciteer direct!
P.S. Wij hebben ook nog andere vacatures openstaan!

Laat de Buitenhof stralen!		
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Ondernemers in de Buitenhof // Wormenboerderij

Hoe is het met de Wormenboerderij?
Ik kreeg een nieuwsbrief.
De Wormenboerderij
introduceert haar nagelnieuwe, helemaal
zelf-ontwikkelde ‘boerderij’. Stevig, duurzaam
en mooi. Tijd voor een
bedrijfsupdate van deze
twee enthousiaste ondernemers. Ik spreek weer
af met Emiel de Kruijff bij
Stichting Stunt.

meer speciaalzaken nemen de boerderij op in hun
aanbod.” We hebben dat
proces strak ingericht. Alle
webshops zijn gekoppeld
aan die van ons. Van hieruit regelen wij de orderverwerking. En ook hier staat
duurzaamheid centraal.”

Duurzame
bezorging

“Ons magazijn is bij Fier
Fietskoeriers, honderd
meter verderop. Fier maakt
‘Twee’ blijkt inmiddels ‘één’. onderdeel uit van een lanEmiel richt zich nu fulltime delijk netwerk. Het vervoer
op het bedrijf. Zijn com- tussen de steden is effecpagnon, Jasper Veerman, tief met maximaal gevulde,
gaat door als zelfstandig moderne en zuinige vrachtconsultant en scrummas- auto’s. Juist de bezorging
ter. “De Wormenboerderij ín de stad is een probleem.
groeit door. We begonnen Dáár is de fiets pure winst.
allebei met één dag in de Schoon én snel.”
week naast ons andere
werk. Daar redden we het Begrijpen de mensen het
gewoon niet meer mee.”
in gebruik nemen van hun
Wormenboerderij? “Ook
Hoe gaat het met de ver- daar hebben we grote
koop? “Heel goed. Je stappen gezet. We hebben
kan je Wormenboerderij mooie lifestyle- en productbestellen via onze eigen foto’s laten maken en duiwebshop, maar ook bij Bol. delijke instructiefilmpjes opcom en Amazon. En steeds genomen. Het is ook heel

Fulltime
aandacht

eenvoudig. Binnen 20 minuten is je boerderij klaar
voor gebruik! Natuurlijk
maakte ik me wel eens zorgen hoe de klanten het ervaren. Maar inmiddels heb
ik geleerd dat het gewoon
altijd goed komt.”

Meerwaarde
voor bedrijven

What’s next? “Onze eerste bak kochten we in. Met
deze nieuwe boerderij hebben we een echt duurzame
oplossing voor particulieren. Er is interesse vanuit
bedrijven en horeca. Voor
hen wordt het scheiden en
laten ophalen van afval
steeds duurder. We doen
nu onderzoek naar een bak
die 10 tot 20 keer groter
kan zijn!”

‘Emiel met de nieuwe ‘boerderij’. (Foto // Marieke Zelisse
Fotografie)

binnenkant van gerecyclede zonwering. Vrolijk! M’n
oog valt ook op de andere
houten producten. Wauw!
Hoeveel Delftse en regiDe boerderij
onale ondernemers hier
We gaan naar de houtwerk- unieke verpakkingen laten
plaats. Medewerker Sid maken; supergaa
vangt ons op. Enthousiast Emiel heeft nog wat dingelaten Emiel en hij me de tjes te bespreken met Sid.
nieuwe wormenboerderij Ik neem hier afscheid. Ik
zien. Speciaal en duur- ben onder de indruk van
zaam bewerkt Vurenhout, deze gedreven Buitenhoffer
met een bekleding aan de en de manier waarop

er lokaal samengewerkt
wordt aan bijzondere oplossingen. Da’s ook Delft!

Door // Marc Fahrner

Afscheid wijkagent
Fietsend over de
Chopinlaan denk ik
aan vijf jaar geleden
toen ik net in deze wijk
was begonnen als wijkagent. Ik had door allerlei verhalen van collega’s en programma’s op
tv een beeld gevormd
over deze wijk. Dit
beeld moest ik eigenlijk na een korte tijd al
bijstellen. Ik werd door
jong en oud vriendelijk
ontvangen. Ik ontmoette
bevlogen bewoners die
zich met elkaar inzetten
voor een betere leefbare wijk. Het is een feit
dat een deel van de
Buitenhof leeft van een
schamper inkomen en
dat mede hierdoor ook
problemen zijn. Deze

problemen spelen zich
vaak buiten het zicht
van het publiek af. Als
professional heb ik
de afgelopen vijf jaar
veel van deze problemen gezien en gelukkig ook veel van deze
problemen met andere
professionals kunnen
aanpakken. Ik wil alle
bewoners bedanken die
mij een welkom gevoel
hebben gegeven en die
geholpen hebben de
wijk veiliger te maken.
Ik wil tegen iedereen die
zich inzet voor de wijk
zeggen: ”ga zo door!’.
Alleen door samen te
werken en samen voor
deze mooie wijk te
staan komen we vooruit.
Ik ga wat anders doen

binnen mijn organisatie en daarom zeg ik:
‘tot ziens en bedankt”.
Mijn collega Richard
Smit blijft werkzaam
in de wijk en bij hem
kunt u terecht als het
over veiligheid gaat.
Groeten van
uw wijkagent,

Patrick van der Meer

Laat de Buitenhof stralen!		
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Gratis proefles
gitaar van Michael
Broekhuizen
Sinds oktober geeft
Michael gitaarles in
Buitengewoon. Michael
is 29 jaar en heeft gestudeerd aan de Popacademie in Rotterdam en
heeft in heel veel bands
gespeeld.
Je geeft gitaarles. Wat
vind je zo leuk aan dit
instrument? Je kunt
met een gitaar zoveel
verschillende klanken
maken.

Kom je ook een gratis
proefles volgen? Na
de les kun je beslissen
of je doorgaat met de
lessen of niet. Wij zijn
ook intermediair van het
Jeugdsport en Cultuurfonds voor als er thuis
even niet genoeg is om
de lessen te betalen.

Zo kun je bijvoorbeeld
volledige liedjes spelen
met alleen een gitaar, of
juist enkel kleine versieringen spelen.

Je kunt je door het
jaar heen aanmelden
voor een proefles via //
aanmelden@cultuurhuisdelft.nl

Wat vind je zo leuk aan
lesgeven aan kinderen en wat leer je ze?
Kinderen nemen gemakkelijk nieuwe informatie
op als ze enthousiast
zijn voor een onderwerp.
Ik vind het heel leuk om
de verwondering en de

Michael Broekhuizen

Doe jij mee?
Leeftijd // 7-13 jaar
Wanneer // zaterdag van 14.00 – 15.30 uur
Data // 5 November t/m 17 December
Waar // wijkcentrum Buitengewoon, Mozartlaan
670 (voorheen The Culture)
kosten // gratis
Aanmelden // suzanne@cultuurhuisdelft.nl

015 Girls
only
Iedere maandagavond
is Buitengewoon de
plek voor meiden
van 13 tot 18 jaar.

Wil je ook meespelen in de winter
voor stelling van de Culture Club

Deveney van Es geeft
professioneel kickboksles
van // 17.30 – 18.30 uur.
Daarna dansen met
streetdance docente Nikki
van // 19.00 – 20.00 uur.

Theater is leuk! Je gaat aan de slag met het spelen
van een rol, uitbeelden van emoties en je speelt
samen met anderen. We gaan een leuke voorstelling maken die we op 17 december gaan spelen.

Vanaf 7 november van
17.00 uur start Amira
al Rawi met Art Studio
015, creative workshops.

blijdschap te zien als het
ze lukt om zelf nieuwe
dingen te spelen op de
gitaar.

Met iedere week
bekende gastdocenten die met jullie aan de
slag gaan met musical,
make-up/visagie, fotografie, styling, acteren
en nog veel meer. Hou
de socials in de gaten.
Het programma is gratis,
kom langs en doe mee!

Amira AL Rawi

Wij zoeken
een Junior
Cultuurcoach
voor het
Cultuurhuis in
de Buitenhof
Ben je een regelaar? En
doe je iets met muziek,
dans, fotografie, tiktok
of iets anders creatiefs.
Dan zoeken wij jou!
Als junior cultuurcoach
maak je verbinding met
de buurt, scholen en
organisaties. Door jouw
inspanningen kan iedereen aan cultuur (muziek,
dans, theater, kunst etc.)
deelnemen. Je hebt een
uitvoerende taak en
werkt nauw samen met
andere partijen in de wijk
en in de stad. Je helpt
mee om nieuwe ideeën
te bedenken en uit te
voeren op het gebied
van kunst en cultuur.
Heb je interesse? Neem
dan contact op met //
angela@cultuurhuis delft.nl

NOBIS brengt kunst naar de buurt

Wat is NOBIS?

NOBIS is een initiatief van
Stichting CANIDREAM
waarin TU Delft studenten
en Buitenhof bewoners
zich sinds 2020 richten
op Community Art in de
Buitenhof. Geïnspireerd
door nationale en internationale steden waar buurtkunst al langer wordt ingezet om de saamhorigheid
van buurten te vergroten,
is NOBIS in Delft voortvarend aan de slag gegaan.

Voor meer informatie kunt
u een mail sturen naar
Het kunstwerk zal deze // moen@rode-feniks.nl
keer worden verzorgd
door Roelof Schierbeek, Meet NOBIS
beter bekend als kunste- NOBIS bestaat uit TU
naar Beyond. Door middel Delft studente Parya
van verschillende work- Lotfi, Buitenhof Bewoner
shops en activiteiten zal Moen Mangroe, professiRoelof zich laten inspire- oneel kunstenaar Roelof
ren door de verhalen en Schierbeek, communiideeën van buurtbewo- catiemedewerker van
ners van de Buitenhof. CANIDREAM Jim Jansen
Binnenkort gaat NOBIS en CANIDREAM-directeur
aan de slag op basisscho- Glenn Weisz Jr. Dit gelen in de Buitenhof om daar dreven en enthousiaste
workshops te verzorgen. team staat klaar voor u
om uw vragen te beantBent u enthousiast en wilt woorden. Loop vooral
u ook dingen doen met een keer langs bij wijkkunst? Dat kan! In het na- centrum BuitenGewoon
jaar wordt er een compe- aan de Mozartlaan 670,
titie georganiseerd waar of stuur een email naar //
u uw ontwerp kunt inzen- moen@rode-feniks.nl
den en wie weet krijgt u de
kans om onder begeleiding van de professionele
kunstenaar uw ontwerp te
vereeuwigen op de achtergevel van het gebouw !

Workshops en
activiteiten

In 2023 zal NOBIS – de
zelfstandige studentencommissie van stichting
CANIDREAM – opnieuw
een muurschildering opleveren op een
gebouw in de Buitenhof.
Samen met de buurtbewoners brengen we dit
kunstwerk tot leven.

Portretten door Muralkings

de inspanningen van
NOBIS 1.0 Hiervoor heeft
NOBIS dan ook de Le
Comté publieksprijs gewonnen en is besloten
om verder te gaan met
het verfraaien van de wijk!

andere jongeren uit de wijk
vast te pakken en te gebruiken als inspiratie voor
het uiteindelijke ontwerp.
De tweede muurschildering is gecentreerd rondom het thema “Wie is
jouw held?”. Met dit nieuWie is jouw held? we kunstwerk wil NOBIS
De eerste muurschilde- onthullen welke helden
ring van NOBIS heet La deze verborgen parels inPerla, wat symbool staat spireren. Door middel van
U kunt NOBIS al kennen voor de verborgen parels workshops en activiteiten
van La Perla, de muurschil- van de Buitenhof. Hierbij zal de kunstenaar dus gaan
dering aan de Chopinlaan, is geprobeerd de onder- achterhalen welke helden
die het resultaat was van belichte talenten van onder hij zou kunnen afbeelden.
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