Bruisend, Betrokken, Buurtnieuws
Eerste Editie 2021 // komt 5x per jaar uit
buitenhofbruist.nl

Gewoon gelukkig aan
Schijflijn // pagina 6

pagina 4 // gelukwens
burgermeester

Zomer Agenda
BuitenhofBruist //
pagina 10 & 11

Moen, Harmen, Marc en Jeroen aan het brainstormen bij KopieKoffie. (Foto: Klikspaan)

BuitenhofBruist // laat de Buitenhof bruisen
Zo dan! Dit is de gloed-hartstikke-nagelnieuwe wijkkrant BuitenhofBruist. In full-color
tabloidformaat. Minstens zo mooi als zeg,
het AD en in een eerste oplage van al ruim
12.000, niet ‘even’ een
lokaal suffertje. Een
krant die inspireert en
verbindt. Met positief

nieuws van bewoners,
bedrijven, sociale partners, sportverenigingen
en andere organisaties.
Die delen één passie:
het mooie gezicht van
de wijk aan het brede
publiek laten zien.
Want als er over één Delftse wijk misverstanden
bestaan, dan is het over

de Buitenhof. De meest
kleurrijke en diverse wijk
krijgt heus wel aandacht,
maar ook verkeerde. Dat
moet veranderen, vinden
Moen, Miriam en Harmen,
bewoners vanuit buurstichting de Rode Feniks.
Al tijden vragen zij meer
aandacht voor de mooie
dingen die er in ‘hun’
wijk gebeuren en die

Koffie en een praatje
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 10.00 en
11:45 uur, voor een kort
momentje of langer, aan
ieder de keus.

derdag 5 en 19 augustus,
enz. Deze uitnodiging is
bedoeld voor leden van
de Vierhovenkerk en
buurtbewoners in de Buitenhof. Ook kinderen zijn
natuurlijk welkom.

In de maand juli op 1 en
15 juli, daarna op don- G r a a g

tot

dan!

Locatie: Obrechtstraat
50, 2625 XN Delft. Uiteraard binnen de regels die
gelden vanwege Corona.
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

maar niet duidelijk zichtbaar worden. Zij liepen
al vier jaar rond met het
idee voor een wijkkrant.
Maar dan wel een échte.

andere de jaarlijkse burendag, huiswerkbegeleiding en het Buitenhof
Zomerfestival. Er zijn vele
mooie, grote en kleine
initiatieven en eerlijke
echte verhalen van beDat idee van buurtstich- woners en die moeten
ting de Rode Feniks is nu meer zichtbaar worden.
concreet. Sinds 2015 is
zij actief met, in en voor
de wijk, middels onder Lees verder op pagina 3...

Al ruim 20 jaar verbonden
met de Buitenhof.
Wij feliciteren en steunen
BuitenhofBruist
met dit geweldige initiatief!
‘Onze’ wijk helpen wij graag met
een compleet assortiment
en ruime openingstijden.
Maandag t/m zaterdag van 08:00-22:00 uur
Iedere zondag van 09:00-22:00 uur
Jumbo Buitenhof, Vrijheidslaan 1 Delft

Laat de Buitenhof stralen!

Maak kennis met de kledingruilers
kleding wordt gepast en
tips en complimenten
gul worden uitgedeeld.
Vanwege de coronarestricties hebben we lang
geen feestjes kunnen organiseren maar zodra de
Op dit moment zijn regels het toestaan koer twee manieren: de men er weer kledingruilkledingruilfeestjes en feestjes in de Buitenhof.
de kettingkledingruil. Wil je een mailtje krijgen wanneer er weer
Bij een kledingruilfeest- een kledingruil komt?
je lever je kleding in die
je niet meer draagt of
past, maar die nog wel
Meld je aan via //
mooi is om een tweekledingruilmetdede kans te krijgen.
buren@gmail.com
Vind je het leuk om af
een toe nieuwe kleding
te dragen, maar wil je
niet steeds alles nieuw
kopen? Sluit je dan aan
bij de kledingruilers!

Je ontvangt ruilkaartjes
en je zoekt nieuwe leuke items uit tussen de
kledingstukken die andere mensen hebben
ingebracht. Vaak zijn het
hele gezellige bijeenkomsten waarbij allerlei

tas naar het volgende
adres bij jou in de buurt.
Je mag uit de tas nemen wat je wil, en je
mag mooie kledingstukken terug stoppen die
jij niet meer draagt. In
Delft zijn er momenteel

twee ketting-kledingruil- en geef aan in welke kring
kringen actief. Één ervan je mee zou willen doen.
is speciaal voor grote
maten (vanaf maat 44). G r o e t e n v a n d e
kledingruilgroep:
Lisa Leistra, Gretha van
M e l d j e a a n v i a / / der Laan en Marleen
www.kettingkledingruil.nl Madsoleh

Een tas met ruilkleding
wordt bij jou thuis afgegeven en hebt drie dagen de tijd om kleding
te passen en uit te zoeken. Daarna breng je de

Museum
Prinsenhof
Delft is op
zoek naar
verhalen
van Delftse
vrouwen
Wil jij ook toekomst
schrijven met jouw
historie? Deel dan
jouw bijzondere verhaal met Museum
Prinsenhof Delft!
De geschiedenis is niet
compleet zonder de blik
van vrouwen. Dat spreekt
voor zich, maar is nog
niet vanzelfsprekend.
Daarom richt Museum
Prinsenhof Delft dit
jaar haar Delftse
blik op vrouwen.

We nodigen alle Delftse
vrouwen uit hun verhaal te delen. Over wat
zij willen meegeven aan
volgende generaties, zodat we samen een completer beeld krijgen van
onze tijd. Schrijf jij mee
om met jouw historie
de toekomst te helpen?

Want jij bent
historisch,
nu al!

Alle gedeelde verhalen van Delftse vrouwen worden opgenomen in de collectie van
Museum Prinsenhof Delft.
Heb jij een verhaal,
over jezelf of een
vrouw in je leven, dat
je graag wilt delen? Op
www.dedelftseblik.nl kun
We kijken door nieuwe je jouw verhaal inzenden!
ogen naar het verleden
door de verhalen van de
vrouwen rond Willem van
Oranje te vertellen. En we
schijnen nieuw licht op Heb je een vraag aan
onderwerpen die vrou- ons en wil je contact
wen van alle tijden verbin- met ons opnemen?
den zoals liefde, succes, stuur een mail naar:
moederschap en rouw. dedelftseblik@delft.nl

Buitenhofbruist wil de Buitenhof verbinden
Medebestuurder Harmen
van der Laan is met KopieKoffie en PrintPlezier
ook sociaal ondernemer
in de wijk en lid van de
Ondernemersvereniging
Buitenhof. Hij merkte die
behoefte ook bij andere
ondernemers. Zo vond hij
in Jeroen de Bruin, eigenaar van de Jumbo aan
de Vrijheidslaan en voorzitter van de vereniging,
een warme pleitbezorger
naar alle bedrijven.

per editie door andere
mensen kunnen worden
ingevuld. Denk aan een
portret van bekende bewoners uit De Buitenhof,
tips om met problemen
om te gaan, een gesprek
tussen twee heel verschillende bewoners, een
zorgrubriek en nog veel
meer.

Hoe gaat dit? Er is een
zogenaamd kernteam.
Dat is verantwoordelijk
voor de verschillende onZo geeft de Onderne- derdelen en het bewaken
mersvereniging de mooie
ideeën net dat zetje over
het dode punt kunnen
geven dat nodig was.
Juist De Buitenhof heeft
veel lokaal gerichte ondernemers. Deze voelen
een grote verbondenheid
met de wijk en haar bewoners. Ze delen dezelfde visie en passie. In een
kwaliteits-wijkkrant wordt
deze unieke combinatie
zichtbaar. Het ondernemersfonds wil daaraan
graag bijdragen.
Omdat een ‘nét niet-krant’, gemaakt door alleen vrijwilligers, weinig
impact heeft in deze multimedia-tijd, is een kleine,
vaste redactie nodig. Een
professionele uitstraling
en mooie kwaliteit zijn
net zo onmisbaar. Er is
daarom een serieus businessplan gemaakt. Met
een meerjarenbegroting.
Daarmee is ook aangeklopt bij Gemeente Delft,
het Oranjefonds en Fonds
1818. De initiatiefnemers
van deze krant waren superblij door het enthousiasme en de snelheid
waarmee het initiatief
door alle partijen werd
verwelkomd.
Wat staat er in BuitenhofBruist? Veel. Dat kan
omdat er voor de inhoud
juist mensen uit de wijk
aan het woord komen. Er
wonen goede schrijvers,
fotografen, vormgevers,
illustrators en noem maar
op. Zo komen er meerdere vaste rubrieken die

van deadlines. In dit team
zitten onder andere een
eindredacteur en vormgever Stefan Bok. Goed
bekend in de wijk zijn Miriam Plato en Moen Mangroe van de Rode Feniks.
Zij zijn ideale verbinders
en zoeken naar mensen
die willen bijdragen. Naar
verhalen of parels in de
wijk die aandacht verdienen. Zo stimuleren zij bewoners om mee te doen
met BuitenhofBruist.
Organisaties en bedrijven
hebben hun eigen aan-

spreekpunt. Communicatieman Marc Fahrner
schrijft content, interviewt
ondernemers en betrekt
bedrijven en organisaties
bij de krant en daarmee
de wijk. Harmen van der
Laan zweeft om alles en
iedereen heen. Hij heeft,
naast zijn niet aflatende
enthousiasme, een fantastisch netwerk en krijgt
dingen gedaan.
Een onderdeel van de
krant BuitenhofBruist, is
de website. www.buitenhofbruist.nl is het online

verlengstuk. Hier gaat
Delft veel meer van horen.
Het is namelijk een ideaal platform om gehoord
en gezien te worden.
Nog te weinig mensen
kennen het. Webmaster
Remco Berends en content schrijver Marc Fahrner gaan hiermee aan
de slag. Bewoner, sportclub of bedrijf? Iedereen
kan op de website gratis
zijn of haar eigen pagina
aanmaken en content delen. Wat is nog meer fijn
aan dit platform?...

Remco, Harmen, Klara, Jessica, Miriam, Bianca, Moen, Marc en Stefan, een deel van de trotse bijdragers aan Editie 1. (Foto: Paul Leistra)

...Het is actueel. De krant
verschijnt immers ‘maar’
5 keer per jaar. Daar zitten
de verhalen in,

“We staan open
voor nieuwe en
verrrassende en
originele input!”

de achtergronden, de
passie. De min of meer
tijdloze artikelen. Maar
dagverse actualiteit is

niet mogelijk. De website leent zich dus perfect om evenementen of
andere actuele gebeurtenissen aan te kondigen.
Een sporttoernooi, inspraakavond, wandeling,
viswedstrijd of wat voor
bijeenkomst dan ook, het
kan gratis gedeeld worden in de agenda op Buitenhofbruist.nl.

de actuele agenda van de
website over. Het is slim
om hier gebruik van te
maken. Meer publiciteit
en meer deelnemers aan
je evenement, zonder dat
het ook maar een euro
kost. Hoe mooi is dat?

Iedereen welkom

BuitenhofBruist wil een
belangrijke verbindingsJe vindt er straks ook eer- factor binnen de Buitendere kranten terug. En de hof worden. Maar ook
planning voor de nieuwe de omliggende wijken
editie. Vlak voor het op- mogen weten wat deze
maken neemt de redactie wijk biedt. Ook daar valt

de krant in de brievenbussen. BuitenhofBruist
wil geen krant worden
als veel bestaande. Geen
kliekje journalisten, redacteurs en fotografen.
BuitenhofBruist vindt het
geweldig als mensen die
in de Buitenhof wonen of
werken, bijdragen willen
leveren. Dat helpt aan de
kwaliteit en de diversiteit.
Daarvoor kunnen zij zich
vrijblijvend aanmelden via
info@buitenhofbruist.nl .
De krant staat altijd open
voor nieuwe, verrassende
en originele input!
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'Verbinden kan altijd//
Vindt burgemeester van Bijsterveldt
‘Verbinding’ is één van
mijn favoriete woorden.
Ik denk daarbij aan échte
aandacht hebben voor elkaar, ook als je van elkaar
verschilt. Ik denk aan
samenwerken en elkaar
helpen als dat nodig is.
En dat begint met elkaar
ontmoeten, elkaar leren
kennen. Want dan kom je
erachter dat de overeenkomsten tussen de ander
en jou zelf veel groter
zijn dan de verschillen.
Nee, verbinding maken
gaat niet altijd vanzelf.
Daar is soms best een
extra stap voor nodig.
Overal en ook in Buitenhof. Een prachtige wijk met meer dan
honderd culturen.
En het is ook een wijk

waar heel veel bewoners, ondernemers en
sociale partners gráág
bereid zijn om die extra stap te zetten.
“Een wijk met
mensen die niet
alleen dromen, maar
ook doen. Die plannen maken en ze
ook laten uitkomen.
Die zien wat er in
de wijk nodig is en
daar soms zelfs hun
levenswerk van
maken, mooi! “

Voor en door
de wijk

woners, ondernemers en
organisaties. Je leest erin
welke bijzondere initiatieven er zijn, wat er op het
gebied van cultuur, sport
en talentontwikkeling gebeurt, welke gave ondernemingen er zijn en nog
veel meer. Het zijn échte
verhalen en een prachtig
platform om elkaar te ontmoeten. Dat verdient een
groot compliment!

wordt door bewoners uit
Buitenhof. Zonder jullie
inzet was deze krant er
waarschijnlijk niet gekomen. En ik hoor jullie al zeggen: we doen
het niet alleen! En dat is
waar. De BuitenhofBruist
is een krant van, voor en
door de wijk. Dat maakt
‘m ook zo waardevol.

Een speciaal woord van
dank voor drie bijzondere Buitenhoffers: Miriam,
Moen en Harmen!

Ik schrijf dit
stukje op een
prachtige dag vol
zonneschijn.

Samen vormen zij het
dagelijks bestuur van
De BuitenhofBruis die u buurtstichting Rode Fenu in handen heeft, is het niks. De Rode Feniks is
resultaat van zo’n mooie de enige stichting in de
samenwerking tussen be- wijk die volledig gerund

natuurlijk niet. Maar: het
is met de BuitenhofBruist
in elk geval een strálende
dag. Verbinden kan altijd,
ook als het regent, koud
is of stormt. Deze BuitenhofBruist – en ik hoop
vele hierna – verwarmt
harten en laat iedereen
stralen!

Marja van Bijsterveldt,
burgemeester van Delft

Of het op de dag dat deze
krant zijn weg naar u, lezer, gevonden heeft ook
mooi weer is, dat weet ik

Wijkcentrum The Culture in de Buitenhof krijgt
nieuwe bewoners
De
o r g a n i s a t i e s Samen
CANIDREAM, Cultuurhuis aan de slag
Delft, Delft voor Elkaar en
Rode Feniks zijn alle vier “De komende periode zijn
druk bezig met verhuizen. we bezig met het opknappen en herinrichten van
Dat is niet toevallig, ze The Culture. Dit verloopt
gaan namelijk met elkaar in samenwerking met de
‘samenwonen’ in The Cul- buurtbewoners. De eerture, het wijkcentrum in ste grote activiteit die we
de Buitenhof aan de Mo- daarna met de vier orgazartlaan 670! “We kijken nisaties organiseren is
er enorm naar uit om de Burendag op 25 septemkomende jaren hier een ber”, vertelt Angela. “Dat
programma neer te zetten wordt echt een spetterend
met elkaar”, vertelt Angela feest met allerlei activiKok van Cultuurhuis Delft. teiten voor jong en oud.”

Kansen pakken
Cultuurhuis Delft kreeg in
februari te horen dat hun
locatie, op het voormalig
terrein van voetbalclub
Delfia, een vaccinatielocatie zou worden. “Dat
was eerst schrikken”, vertelt Angela, “maar daarna
zagen we het als een kans
om samen met andere organisaties in de wijk uit te
kijken naar een gezamenlijke plek.” Dit werd het
wijkcentrum The Culture.

Deze zomer al
van start
Maar ook deze zomer
staan er al leuke plannen op de agenda. Zoals
raplessen voor jongeren
van 12 tot 16 jaar, inloop
ochtenden voor kinderen,
muzieklessen en nog veel
meer. Edinho Schmidt,
producer en jongerencoach bij CANIDREAM is
hier enthousiast ook over:

Op de foto v.l.n.r: , Mohammed Abraimi (Delft voor Elkaar), Moen Mangroe (Rode Feniks), Derrick Leeuwin (CANIDREAM), Harmen van der Laan
(Rode Feniks) en Angela Kok (Cultuurhuis Delft) bij wijkcentrum The Culture. Fotograaf: (Esther de Cuijper)

“De jongeren uit de
buitenhof hebben
behoefte aan een
plek waar zij samen
kunnen komen.
Passie voor muziek
is iets wat zij delen
en onze opnamestudio geeft hen de
mogelijkheid om
zich daarin verder
te ontwikkelen.”

Deze activiteiten zullen Buitenhof Bruist Buurtonder andere aange- krant. Dus houd alle kakondigd worden in de nalen in de gaten!

Heb jij een idee?
Heb jij een idee voor een activiteit of evenement?
Neem dan contact op met één van de organisaties, ze komen graag met je in gesprek. “Initiatieven vanuit de wijk zijn hartstikke welkom!
Samen kunnen we de wijk nog mooier maken”,
geeft Moen aan.

Stichting
CANIDREAM

De
stichting
CANIDREAM
(www.canidream.nl)
is hoofdaanvrager
van Becoming A
Social Innovator.
De organisatie investeert door cultuur en
sport in jongeren
om het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid in de
kwetsbare tienerjaren te vergroten.
Daarbij werken veel
verschillende organisaties samen.
Meer informatie?
neem dan vrijblijvend contact op via

BASI Becoming A Social Innovator //
investeer in jezelf en anderen
BASI biedt de komende
2 jaar 600 jongeren een
mooie reis van ontmoetingen met lotgenoten, professionals en
diverse sectoren. De
sectoren variëren van
sport, cultuur, ICT tot
aan zorg en fashion.
Bij BASI gaan jongeren aan de slag met hun
persoonlijke ontwikkeling én ze maken kennis
met verschillende beroepen om te zien wat bij
hen past. Een bijzonder
collectief van gedreven
sociaal-culturele organisaties, sportverenigingen
en onderwijsinstellingen
heeft de krachten gebundeld om hen zo goed

mogelijk te begeleiden.
Tijdens BASI worden de
jongeren gezien om wie
ze zijn. Talenten worden
ontdekt, gevangen en
benut. Veerkracht wordt
ontwikkeld om negativiteit vanuit de omgeving het hoofd te bieden.
“Niet iedereen is zich
bewust van de kracht van
(ontmoedigende) woorden. De impact op jongeren kan groot zijn. BASI
werkt met rolmodellen die
wel in jongeren geloven
en de jongeren vooral ook
zien en waarderen”. Via
excursies en workshops
worden jongeren aangemoedigd om een positief
verschil te maken en een
leuk project uit te voeren.

Denk bijvoorbeeld aan om zich nuttig te voelen
een groep jongeren met en met plezier doelen te
een passie voor muziek. halen.
Zij ontdekken dat zij hun
talenten kunnen inzetten
om voor eenzame oudeOok jongeren uit
ren een leuk tuinconcert
Delft
kunnen zich
te organiseren.
aanmelden bij BAS
www.basi.mdt.nl

Voor wie is BASI?
BASI is voor jongeren
tussen de 14 en 27 jaar.
Het geeft hen handvatten
om antwoord te kunnen
geven op drie belangrijke vragen voor hun
toekomst, “wie ben ik,
wat wil ik en wat kan ik.”
BASI geeft jongeren een
steun in de rug, helpt hen

Je investeert niet alleen
in jezelf en je omgeving, je krijgt ook andere
voordelen, zoals inspirerende workshops en
excursies, versterking
van je netwerk, een
mooi kledingpakket, een
Getuigschrift van deelname en een interessante
vrijwilligersvergoeding.

info@basi-mdt.nl

DVV Delft zoekt nieuwe Duiveltjes
Ben jij al 4 jaar oud?
En kun je niet van een
bal afblijven? Kom dan
voetballen bij DVV Delft
en wordt een echt Delfts
Duiveltje.
Onder leiding van zeer
enthousiaste trainers
S i m o n B l e i j e n b e rg ,
assistent Matthew

Vingerling en Luuk Baan
worden jullie omarmd en
leren jullie spelenderwijs
de eerste beginselen
van het voetbal. De
trainingen vinden plaats
elke zaterdag op ons
mooie sportpark aan
de Kerkpolderweg 12.

Voor meer informatie neem contact
op met de trainer:
Simon Bleijenberg
(06-29473556)
of mail ons op
technischezaken-jeugd@dvvdelft.nl

Jeugdspelers
DVV Delft is ook in de
categorieën onder 9, onder 12, onder 13, onder
16, onder 17 en onder
19 of eventueel ouder
nog op zoek naar nieuwe spelers en keepers.
Heb jij zin om te voetballen? meld je dan zo snel
mogelijk aan via de mail
technischezaken-jeugd@
dvvdelft.nl. Onze hoofd
jeugd opleiding Shravan
Ganner maakt dan een afspraak met je en dan kun
je gratis een 4 tal proeftrainingen komen volgen.
Wil jij volgend jaar in
ons mooie nieuwe

groen witte shirt voetballen meld je dan aan.
Mocht je vader en moeder niet zo veel centjes
hebben dan kunnen we
altijd een aanvraag doen
bij Jeugdsportfonds. Wij
hebben een intermediair
binnen de club die dat allemaal kan regelen voor
je. Dit geldt echter wel
voor spelers en speelsters tot en met 18 jaar.
Meisjes kunnen ook bij
ons komen voetballen.
En zijn er veel meisjes
van een leeftijdsgroep
dan kunnen we een apart
meisjesteam oprichten !

Laat de Buitenhof stralen!
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'Gewoon gelukkig in de Schijflaan'
De Schijflaan, een
zijstraatje van de
Wilhelminalaan, bestaat uit drie korte huizenrijen, waarvan de
middelste rij iets korter
is dan de twee buitenste. Waardoor er op het
eind van de middelste rij
een open veldje is een
voormalige speeltuin.
De gemeente heeft de
speeltuin opgeheven,
omdat er op dat moment
te weinig kleine kinderen
waren in de straat. De
speeltoestellen zijn weggehaald, gapende gaten
achterlatend en het groen
werd gedecimeerd. Op
dat moment kwamen we
met enkele buren in actie en hebben een contract getekend met de
Gemeente om het stukje grond in eigen beheer

te nemen, tot betrekking soort vogels geobservan burenactiviteiten. veerd. In de zomer organiseren we een etentje,
waar boven open vuur
Bloemen en
gekookt wordt met de
vlinders
groenten in de moestuin.
Inmiddels hebben we Zo hebben we aardappelde bosjes in hegvorm goulasch gegeten van eigesnoeid, en nieuwe gen aardappels. Iedereen
sierstruiken geplant. We neemt zijn eigen spullen
hebben een bloeiende mee. Het etentje eindigt
border aangelegd, die met een kampvuur met
in een mini Keukenhof het prachtige gitaarspel
verandert in het voorjaar en gezang van een buuren een kleine moestuin. man en we wanen ons
We maaien het grasveld op vakantie in Frankrijk.
zelf en we hebben een
waterlelie geplant in de Nieuwjaarsreceptie
sloot. Sinds er geen zware machines op het gras In januari houden we een
komen is de biodiversiteit nieuwjaarsreceptie bij ietoegenomen. Er zijn pad- mand thuis. Altijd druk en
denstoelen en meer vlin- gezellig, iedereen brengt
ders, we zien bijvoorbeeld hapjes mee. Er wordt een
elke jaar de Oranjetip, die vrijwillige bijdrage geop de Pinksterbloemen vraagd voor de onkosten,
afkomt en we hebben 40 dat is nooit een probleem.

Deze activiteiten zijn door
Corona in het water gevallen en we kunnen amper wachten tot het weer
mag. We communiceren
via een WhatsApp groep
waarin aanbevelingen
worden gevraagd voor
loodgieter, sores gedeeld,
klusjes aangeboden, zoals boodschappen doen

en sneeuw schuiven. De
Schijflaan is een hechte
gemeenschap, zonder
dwingend te zijn, waar
je niet alleen staat met
je zorgen. Een straat om
gelukkig in te zijn.

Klara Paardenkoper

Breng ons een
afscheidsbezoek
tijdens de
Science Days
Het Science Centre
Delft gaat verhuizen.
Om iedereen de kans te
geven ons nog een keer
te bezoeken, organiseren wij de Science Days
op zaterdag 10 en zondag 11 juli. Tijdens dit
weekend bezoek je ons
gratis en kun je aan allerlei leuke activiteiten
deelnemen.
Wat we nu al kunnen
verklappen...
Kom naar de Mad
Science Show en beleef
een spektakel van interactieve proefjes, een
kleine explosie hier en
daar en heel veel humor.
Leuk en interessant voor
nieuwsgierige mensen
van 5 tot 100! Luister
en kijk online naar mini
colleges over Space en
Robotica, ervaar de Velo
Elctro of de Plascontainer
en maak kennis met onze

studenten projecten.
Neem ook een kijkje in
de Botanische Tuin, waar
duurzame workshops en
demonstraties worden
gegeven.
Je kunt ook kijken naar
de demonstraties in onze
Labs. Bekijk welke trillingen aardbevingen veroorzaken in het Bouwlab.
Ontdek of algen in staat
zijn om van slootwater
schoon drinkwater te maken in hde Biovergister.
Liever iets met je handen
doen? Dat kan ook tijdens een van onze workshops. Of wil je liever in
de huid kruipen van een
professor, robot of astronaut? Maak dan je eigen
masker. Beleef de ultieme game ervaring en test
unieke games, die door
het Gamelab van de TU
Delft zijn ontwikkeld!

‘Als Buitenhoffer is het ook aan mij om
iets te veranderen’
Ugur Tosun (29): “Ik woon mijn hele leven al in de Buitenhof en dat
bevalt bijzonder goed. Tot mijn dertiende jaar speelde ik vooral met
jongens uit mijn eigen flat. Maar aan het eind van de basisschool begon ik met breakdance en leerde ik ook veel andere kinderen kennen.
We verzamelden op straat om te dansen en van school mochten we ook in
de gymzaal oefenen. Op een dag belden we aan bij Hang-Out – naast The
Culture – met een zelfgemaakte video en de vraag of daar óók terecht konden.
Dat mocht. Zo hadden we als dertienjarigen ook een trainingsruimte voor de
zondag geregeld, haha.”

Ommekeer
“Uiteindelijk zijn al mijn
vrienden met breakdance
gestopt. Maar ik niet: ik
was en bleef superfanatiek. Jarenlang heb ik veel
lesgegeven en regelmatig
opgetreden, ook op tv. En
toen, in 2013, scheurde
ik mijn achillespees. Het
was een ommekeer in
mijn leven. De eerste tijd
hing ik tegen een depressie aan, wist niet wat ik
moest doen. Tot ik op
het idee kwam om voor
de klas te gaan staan;
ik had tenslotte al veel
ervaring als dansdocent.
Om er weer in te komen,
heb ik toen de opleiding
tot onderwijsassistent
gevolgd. Daarna begon
ik aan de opleiding tot
economiedocent. Ik

Buitenhof, maar bijvoorbeeld ook uit de Poptahof
en de Voorhof. Volgend
seizoen zijn we ook
iedere dinsdag en vrijdag van 16.00-18.00 uur
bij The Culture en iedere
maandag op Poptahof noord nummer 1.

Vertrouwens‑
gaf inmiddels ook weer had – en mijn ouders me persoon
dansles en daarnaast
huiswerkbegeleiding aan
een aantal kinderen. Dat
was te veel bij elkaar.
Uiteindelijk ben ik met de
docentopleiding gestopt.”
Vorig jaar kwam er ook een
eind aan breakdancen.

Steentje Bijdragen
“Het stak me dat mijn
wijk zo negatief in beeld
was. Ik dacht: ik ben
een Buitenhoffer en het
is ook aan mij om daar
iets positiefs tegenover
te zetten. Mijn motto is:
als iedereen een steentje
bijdraagt, als iedereen z’n
buur een beetje helpt, zijn
we allemáál geholpen.”
“Omdat ik als kind veel
problemen met huiswerk

er ook niet mee konden
helpen- kwam ik op het
idee in de Buitenhof gratis
huiswerkbegeleiding te
organiseren. En zoals
dat gaat: mensen die
over mijn idee hoorden,
brachten me in contact
met de juiste personen.”
“Het eerste jaar, 2016,
was mijn vrijwilligersjaar.
Tegenwoordig werk ik
in opdracht van stichting de Rode Feniks.
We zijn nu met vier huiswerkbegeleiders. Op
maandag werken we van
16.00 tot 18.00 uur in het
CLD, vestiging Obrechtstraat. En op vrijdag,
zelfde tijd, in Fledderus
aan de Mozartlaan. Iedereen is bij ons welkom. We
zien hier kinderen uit de

“Onze uitdaging is zoveel
mogelijk kinderen te
helpen. Het is in de eerste
plaats onze missie dat
ze hun huiswerk begrijpen en afmaken. Maar
daarnaast kunnen ze
ook met andere problemen bij ons terecht.
We nemen de tijd om met
de kinderen te praten
over wat hen bezighoudt, als ze dat willen.
Als vertrouwenspersoon,
zeg maar.” “Het is nog
steeds mijn voornemen
om die docentenstudie
af te maken en voor de
klas te gaan staan. Maar
de huiswerkbegeleiding
zal ik er altijd naast blijven doen. Tot de dag dat
geen enkel kind er meer
op zit te wachten.”

‘‘Als iedereen iets
voor z’n buur doet,
zijn we allemaal
geholpen’

KopieKoffie is
weer open!
Zeven maanden zijn
we – zoals alle horeca – in winterslaap
geweest, maar nu is
er weer leven in de
koffiezaak.
Sinds deze zomer
hebben we een uitgebreid terras naast
de deur, mogelijk gemaakt door gulle gevers. Wees welkom
op het mooiste terras
van de Buitenhof! Er
zijn genoeg plekken,
zowel in de zon, als
heerlijk beschut onder de parasols.
Neem een heerlijke
koffie met wat lekkers, ga voor een
verse tosti of een
verfrissende radler.
Onze tip? De huisgemaakte cinnamon
roll is overheerlijk.
KopieKoffie is een
sociale onderneming gericht op
ontmoeting en talentontwikkeling in
de Buitenhof. We
hebben werkplekken
voor mensen met en
zonder afstand tot de
arbeidsmarkt en dragen bij aan verbinding in de wijk. Bijna
al onze collega’s komen uit de buurt en
zijn naast buren ook
collega’s van elkaar.
KopieKoffie heeft
twee kopieermachines staan en er is
een leenlaptop beschikbaar. Je kunt
hier dus ook terecht
als je iets wil kopiëren of printen.
We zijn open
op maandag van
12.30 – 16.00 uur
en op dinsdag t/m
donderdag van 10.00
– 16.00 uur.
Tot binnenkort!

(Foto: Remco Remeijer)
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Klein maar fijn
“Ondernemers in De
Buitenhof?” Jazeker, in
‘onze’ Buitenhof zitten
echte pareltjes. Gewaardeerd door klanten, maar nog minder
bekend in heel Delft.
Dáár willen we meer van
weten. Het is prachtig
weer. Zo ontmoeten we
Shanice Lapré van Nice
Beauty House op het net
weer geopende terras bij
KopieKoffie.
Wie is Shanice?
“Ik ben ondernemer en
moeder van een dochter
van 6.” Da’s best pittig
zeker? “Nogal, maar ik
kan zelf mijn tijd indelen.
Ik heb als intercedente
voor een uitzendbureau
gewerkt. Juist die vaste
kantoortijden maakten
het lastig om werk en
zorg voor m’n dochter te
combineren. Die stress
was een wake-up call
voor mijn toekomst. Ik
wilde al lang voor mezelf
beginnen. Met beauty-behandelingen. In 2017 heb
ik die stap echt gezet.”
Was dat niet eng?
“Ja, het was een sprong in
het diepe. Maar ik heb er
veel voor teruggekregen.

Het belangrijkste is een
stabiele basis. Voor mezelf, mijn dochter en natuurlijk mijn werk.”

zelf komen.”

Ja, Nice Beauty House.
Wat doe je?
“Ik ben begonnen met
wimper-extensions. Kennissen waren niet altijd tevreden met het resultaat
elders. Het is ook een vak
apart. Ik heb een cursus
Shanice werkt nauwkeurig en veilig. (Foto: Klikspaan)
gevolgd en heb het juiste
certificaat. Dat liep heel
goed, maar ik ben vooral Het is dus geen éénmali- Daarover gesproken, hoe
gespecialiseerd in BIAB- ge behandeling?
ervaar jij De Buitenhof?
-behandelingen.”
“Nee, want de natuur “Ja, super! Ik kom uit Rotbepaalt de aard van je na- terdam en woon hier nu
In wat?
gels. Mijn klanten komen 4 jaar. Ik zou echt nooit
“BIAB staat voor “Builder zo om de 5 weken terug.” meer terug willen. Het
In A Bottle”. Een flexibe- Is zo’n behandeling duur? voelt hier fijn en warm.
le bouwgel uit een fles- “Nee, eigenlijk niet. Bij Een beetje dorpsgevoel.
je. Ideaal voor mensen mij kost ie € 50,-. Dat is Ons kent ons.”
met korte nagels, broze scherp. Zeker voor 2 uur
nagels en voor nagelbij- aandacht en een topre- Heb jij een doel aan jouw
ters. Met BIAB verstevig sultaat. Ik geef sinds kort horizon?
je de natuurlijke nagel. zelfs cursussen BIAB.” “Jazeker. Ik wil beauty
Het is géén kunstmatige
combineren met fashion
nagelverlenger. Je nagels
en een webshop.” En jij
herstellen en gaan mooi Waar komen jouw klanten wilde evenwicht? “Haha,
groeien.” Duurt zo’n be- vandaan, Shanice? “Na- klopt! Maar mijn moeder
handeling lang? “Soms tuurlijk uit Delft, maar ook en zus helpen. Zij zijn
wel 2,5 uur, maar hij is uit Amsterdam en zelfs uit mijn grote steun en toehet waard. Mijn klanten Zeeland.” Zo ver? “Ja, verlaat. Trouwens, ik wil
komen graag terug en de- dat komt door de posi- ook mijn rechtenstudie
len positieve ervaringen. tieve mond-op-mond-re- nog afmaken. Ik vind het
Daar ben ik trots op.”
clame. “Maar ik vind het gewoon superleuk om me
vooral gaaf dat er steeds te blijven ontwikkelen!”
meer klanten uit onze wijk
Marc Fahrner

BuitenhofBruist, gefeliciteerd met
deze mooie start!
Ook wij verbinden graag en bieden
de Buitenhof een geweldig
assortiment!
Drogisterij-artikelen, medicijnen,
PostNL-handelingen, tijdschriften,
wenskaarten, top 20-leesboeken,
kinder- en kookboeken, speelgoed,
schrijfwaren, geld opnemen en
storten met Geldmaat. Allemaal
onder één dak. Gewoon, in jouw
buurt.
En uniek: Een slijterij!
Onze openingstijden:
Ma-vrij 9-19, zat 9-18 en
iedere zondag 12-17 uur

Koffie
drinken
in de
Lisztflat
De koffieochtenden
gaan weer van start.
Voorlopig 1x per week
op elke vrijdagochtend van 10.00 uur tot
11.30 uur. We houden
het koffiedrinken buiten
voor de flat onder de
bomen. Bij regen gaat
het niet door. Iedereen
is hartelijk welkom
voor een praatje bij
een gratis kopje koffie
Henk Joon

Beste buurtbewoner,
De meesten van ons hebben wel
eens gezondheidsklachten: stress,
aanhoudende vermoeidheid, lage
rugpijn, stijve schouder of nek,
pijnlijke knieën, problemen met de
spijsvertering, enzovoort.
Een pilletje is snel geslikt, maar de
oorzaak van de pijn blijft bestaan.
Shiatsu therapie gaat op zoek naar de
oorzaak van de klacht en behandelt
van daaruit de hele persoon. Door
middel van druk met vingers of handen
of door strekkingen uit te voeren
ontstaat opnieuw een innerlijke balans
en een goede doorstroming.

Ik respecteer de ja/nee stickers op
de brievenbussen. Maar als u denkt
dat uw buren - met zo’n sticker op
de deur - ook baat kunnen hebben
bij deze informatie, geeft u deze
flyer dan door? Bedankt!

Nu is Shiatsu ook in uw buurt beschikbaar:
Shiatsupraktijk Shiatsu4life, op Molenweide 18.
Wilt u meer weten, bijvoorbeeld over de kosten en vergoedingen, kijkt
u dan op www.shiatsu4life.nl, of bel met Ed Mos, Iokai Shiatsu
therapeut, 06 2729 5369.

Dani // uit logeren bij Happy KidsCare
In zijn vrije tijd doet hij niets liever dan muziek maken. En niet zonder succes. Onder de artiestennaam
DJ Just Dani brengt de nog maar elfjarige Dani zijn zelf gecomponeerde nummers al uit op Spotify
en Youtube.
In zijn kamertje staat een indrukwekkende set beeldschermen, computers, dj-lampen en muziekapparatuur.
“Muziek maakt hem rustig.” vertelt Margarita, de moeder van Dani. "Zo kalm is Dani niet altijd. Zijn autisme
gaat vaak gepaard met moeilijk gedrag". Dat gaf in het gezin zoveel onrust, dat de ouders van Dani hulp
zochten bij Happy KidsCare Logeren. “Mensen met autisme zien en horen de wereld zoveel voller. Met
zoveel meer beeld en geluid. Dani hoort alle onderdelen in een liedje en daardoor kan hij zelf ook al die onderdelen weer in zijn eigen muziek stoppen” zegt Margarita bewonderend. Vanachter zijn beeldschermen
legt Dani, bijna over zijn woorden struikelend van enthousiasme, uit hoe hij te werk gaat. “Eerst zoek ik alle
onderdelen bij elkaar, drums, akkoorden een melodietje. En daarna voeg ik alles samen.” Muziek draaien
voor grote menigten blijkt niet de droom te zijn van Dani. Zijn doel is bescheidener, maar zeker zo mooi.
“Het is zo leuk dat als je een ritme in je hoofd hebt van een liedje dat nog niet bestaat, je het dan zelf kan
maken. En als andere mensen er dan ook nog naar willen luisteren.”

“Het is zo leuk dat als je
een ritme in je hoofd hebt
van een liedje dat nog niet
bestaat”

Happy
KidsCare
Bij Happy KidsCare
geloven we dat elk
kind zoveel meer is
dan een diagnose
ADHD, autisme of
gedragsstoornis.
In onze gereedschapskist hebben
we dan ook allerlei
instrumenten om
een gezin ‘happy’
te maken, zoals
groepsbegeleiding,
logeerbegeleiding en
gezinsbegeleiding.
Ook geven we trainingen en cursussen aan kinderen en
hun ouders, zodat
ze elkaar beter leren
begrijpen. We geven
ook online opvoedondersteuning.

(Fotograaf: HappyKidsCare)

Wanhopig
Margarita en Erwin zagen toen Dani nog maar
een baby was al dat hij
ander gedrag vertoonde
dan andere baby’s. Toen
hij vijf jaar oud was en de
diagnose autisme werd
gesteld, ging er een wereld voor hen open. ”We
hebben heel veel gelezen
en cursussen gevolgd om
Dani beter te begrijpen
en op te voeden.” vertelt
Margarita. “Toen Dani
wat ouder werd, had hij
vaak boze buien. Hij zei
lelijke dingen tegen zijn
broertjes en was ook fysiek agressief. Maar hij
is eigenlijk een heel lieve
jongen en achteraf had
hij altijd spijt. Op een gegeven moment waren we
wanhopig. We gingen op
zoek naar hulp, enerzijds
voor Dani en anderzijds
ook om de rest van het
gezin de ruimte te kunnen

geven. Zo kwamen we bij niet vanzelfsprekend. En Duidelijke doelen
de logeerweekenden van hygiëne, bijvoorbeeld je en niet opgeven
Happy KidsCare terecht.” handen wassen, zou vanzelf moeten gaan. Maar Al snel legde Dani zich
daar is stap voor stap in- neer bij de situatie. Hij
Dubbel Doel
structie voor nodig. Hoe kreeg ook zelf door dat
Een weekend per maand doe je dat en waarom is hij bepaalde dingen in
ging Dani logeren bij dat belangrijk? Als moe- de logeerweekenden had
Happy KidsCare. “In het der heb je niet altijd tijd geleerd. Of nieuw eten
begin stond hij niet te om daar uitgebreid bij stil had geproefd. Margarita:
juichen” zegt Margarita. te staan. Dus dat heeft hij “Dan zei hij: ‘Ik weet nu
“Het was moeilijk voor in de logeerweekenden dat ik paprika’s lust. Dani
ons om hem daarheen te geleerd en geoefend.” vroeg me: ‘Waarom ben ik
brengen. Maar we wisten
hier? Wat moet ik leren’?
dat dat het beste voor
Als de doelen voor hem
hem was”. De logeerweekenden van Happy
KidsCare hadden een
dubbel doel. Dani leerde
InDetail Communicatie tot in Detail
er sociale vaardigheden
en het gezin had de geTeksten die informeren en overtuigen?
legenheid om op te laden
Een nieuwe website of je bestaande opfrissen?
en met de broertjes leuke dingen te doen, waar
Hoger in de zoekresultaten met SEO?
Dani geen zin in had.
Zoals naar de bioscoop of
InDetail is de nieuwe, laagdrempelige
de dierentuin. “Voor kincommunicatiespecialist in regio Delft.
deren met autisme is saGa naar www.in-detail.eu en maak kennis.
men spelen en rekening
houden met een ander

duidelijk zijn, dan gaat
hij er helemaal voor. Het
gedrag van Dani is heel
veel veranderd en verbeterd. De agressiviteit is
zo goed als weg, hij kan
samenwerken en samen
spelen. Zijn autisme gaat
hem op bepaalde gebieden wel in moeilijkheden
brengen. Maar het feit dat
ik weet dat hij niet makkelijk opgeeft, geeft mij
veel rust. Dan denk ik:
Dan komt het goed.”

www.in-detail.eu
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BUITENHOF ZOMERACTIVITEITEN //
DOE MEE!

Kom gezellig naar
HappyKidsPlace bij
HappyKidsCare tijdens
de zomer!

Cultuurhuis Delft Activiteiten
juli // augustus

Zomeractiviteiten voor
kinderen bij Cultuurhuis Delft! Zin in een
t o ff e z o m e r ? K o m
dan naar Cultuurhuis
Delft in The Culture!
We gaan zes zaterdagen in de zomervakantie van 13:30 tot 15:30
uur toneelspelen, dansen, mooie creaties maken en nog veel meer!
Of sluit op woensdag 7
juli om 14:30 aan bij een
dans- of graffitiworkshop

Algemene Agenda
juli / augustus
#TOF Sport en
Cultuur Event

#TOF (fe)
zomeractiviteiten

Zomeractiviteit

Datum // 7 juli
Tijd // 14:30 – 17:00
uur
Locatie // Krajicek
Playground, Brahmslaan
Leeftijd // 8 – 12 jaar
Kosten: Gratis

Datum // 24 & 31
juli, 7, 14, 21 & 28
augustus
Tijd // 13:30 – 15:30
Locatie // T h e
Culture, Mozartlaan
670
Leeftijd // 6 – 12 jaar
Kosten: Gratis

Datum // 20 juli
Tijd // 09.00 – 13.00
Locatie // The Culture,
Mozartlaan 670
Leeftijd // 8 -12 JAAR
Aanmelden bij de
Buurtsportcoaches

op de Krajicek Playground Burendag 25 september
aan de Brahmslaan. Op 25 september is het
weer tijd voor de jaarlijkse Burendag! Van
Er zijn tot 17:00 uur 11:00 tot 16:00 uur kun
sport- en spelactiviteiten! je terecht op verschilVoor kinderen van 8 tot 12. lende locaties in VoorZet ook zaterdag 25 sep- hof en Buitenhof voor
tember in je agenda! Je de leukste activiteiten!
mag kunstenares Rianne
te Kaat helpen met het Kom naar the
inkleuren van zes super- Culture en …
grote mandala’s die na af- krijt mee met de mandala
loop een kunstroute vor- kunstroute door de Buimen door de Buitenhof. tenhof, kom kijken naar
het nieuwe 3D-kunst-

Buurtsportcoaches
bij Cultuurhuis Delft

Elke maandag tussen
15.30 en 17.30u kan
je gezellig komen spelen op ons ‘plein’ bij
HappyKidsCare aan de
Bizetstraat 50.
Je mag meedoen met
de kinderkleedjesmarkt:
breng je eigen kleedje en
spulletjes mee (geen tafeltjes) en kinderen mogen
hun spulletjes verkopen.
Dit is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd en is gratis. Neem
je vader, moeder, opa of
oma ook gezellig mee. Er
is wat te drinken en er zijn
spelletjes en gezelligheid.

Kijk op:
www.facebook.com/
werk, bezoek de kleding- HappyKidsPlace/
ruilbeurs, kom luisteren voor de laatste informatie
naar lokaal talent, doe
mee met een kickbox Ons adres
clinic en drink een kopje Bizetstraat 50, Delft
koffie bij de koffie HUB!
Kortom, dat wordt weer
een spetterende dag
voor iedereen uit de wijk!
Kijk op //
www.cultuurhuisdelft.nl
voor meer informatie en
om je aan te melden.
Tot snel!

Zomer in The Culture // Mozartlaan 670
Koffie drinken
FFL First Lego
League en Robotica // lego en robot
demonstratie's.
Datum // 21 juli
Tijd // 12:00 – 15:00

Minecraft workshop // Zelf aan de
slag gaan in onze
minecraft wereld,
ondek, bouw en
fantaseer er op los.
Datum // 28 juli
Tijd // 12:00 – 15:00

Citizen Science //
Delft meet regen.
Meet de stand
van regenwater.

Spelletjes dag.
Datum// 11 aug.
Tijd // 12:00 – 15:00

Datum // 04 aug.
Tijd // 12:00 – 15:00

Zomerfeest
@thecuture // Kom
naar deze spetterende middag.
Datum // 18 aug.
Tijd // 12:00 – 17:00

Vierhovenkerk
1 en 15 juli,
5 en 19 augustus,
2 en 16 september
van 10.00 -11.45 uur.
Lisztflat
Iedere vrijdag van
10.00 // 11.30 uur.

Culture in beweging. // Streetdance,
Breakdance en Kickboks

KopieKoffie
12.30 – 16.00 uur dinsdag t/m donderdag
van 10.00 – 16.00 uur.

Datum // 25 aug.
Tijd // 12:00 – 15:00

Science Days

ons spannende programma op bladzijde 6.
10 Juli: 11.00 - 13.30 uur
11 Juli: 14.30 - 17.00 uur

Athletes in Action
Nog even wachten en dan is er weer zomervakantie! Heb je nou zin om de eerste week van de
vakantie lekker naar buiten te gaan? Dat komt
goed uit, Athletes in Action namelijk ook!

Schrijf 'm in je agenda

25 september 2021

burendag
in

Ben je tussen de 4 en 18 jaar, kom dan bij ons langs
om fanatiek te voetballen of gezellig te knutselen en
spelletjes te doen.

Voorhof &
Buitenhof

We zijn er op 19 t/m 23 juli iedere middag van
14:00 – 16:00 op het voetbalveldje bij de
Haydnlaan.
Zien we je dan?

Ontdek je buur(t) op 10 plekken

Op meer dan 10 locaties

Ontvang 't burendag
pakket en win

organiseren we op Burendag 2021
leuke activiteiten in de Buitenhof

theater in je straat!

en Voorhof - voor jong en oud.

Meld je samen met 2 buren

Muziek, cultuur, workshops,

aan via de QR code. Je

kledingruil, rommelmarkt, lekker

ontvangt van ons een gaaf

eten, dansen en gezelligheid.

burendagpakket t.w.v. € 250,om met je straat burendag te

Houd www.burendagdelft.nl

vieren en... je maakt kans op

in de gaten voor alle informatie.

theater op de stoep tijdens
burendag. Meld je nu aan
(op = op)! Er worden drie
voorstellingen verloot onder

Organiseren jullie ook een leuke
activiteit deze zomer of dit najaar?

Voorhof en Buitenhof.

« Meld je straat aa
n!
:rood dreesinagroeg

Meld het (gratis) aan in de agenda op
buitenhofbruist.nl! Hier kun je kijken voor
het laatste actuele nieuws. Elke editie
plaatsen we de activiteiten in de krant
die op buitenhofbruist.nl zijn aangemeld.

de straten die meedoen in

Laat de Buitenhof stralen!
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“Meer en beter!”
In winkelcentrum
Vrijheidslaan is het
warm. Hier zit sinds kort
Broodje Ben. De verse
producten liggen keurig
gekoeld in de vitrines en
4 paar ogen kijken me
verhit, maar vrolijk aan.
Eigenaar Diego neemt
me mee naar het terras
bij Luciano’s. Schaduw,
windje, koud watertje
en gezellige reuring;
een fijne setting voor
ons gesprek.

Delft op de markt en hier.
In december 2020 ontstonden de eerste contacten. Jeroen de Bruin
(red. Jumbo en DA), is
heel actief om dit winkelcentrum aantrekkelijk
te maken en te houden.
Dat vraagt een mooie mix
van ondernemers die wat
toevoegen aan de wijk.
Kijk naar Luciano’s. Hij
nam het initiatief naar
Utrecht. Via Jordy kwam
ik in beeld.”

jij dat? “Broodje Ben
is ‘meer en beter’.
Studenten vinden ons
daarom overal als eerste.
We zijn niet persé goedkoop, maar we leveren
veel kwaliteit en hoeveelheid voor een heel
redelijke prijs. Ik heb liever wat minder marge en
super tevreden klanten.
Dát vertellen ze door hè?
Daarom vind ik persoonlijk contact heel belangrijk
en leuk.”

Ik had nog nooit van
Broodje Ben gehoord,
maar het schijnt een hit
te zijn? “Zo, echt!” zegt
Diego. “En jíj́ kende ons
misschien niet, maar
vraag het aan een student… Broodje Ben begon in Utrecht. Ook een
studentenstad. Pal in het
centrum. Dat ging al snel
goed. Toen wilde de oprichter uitbreiden. Met
een franchise constructie. Groningen, Leiden,
Leeuwarden, Nijmegen
en nog een rijtje. Ik geloof
nu 18 zaken.”

Jij ben een
“horeca-man”? “Niet van
nature. Voor mijn opleiding Sport en Bewegen
en werk bij Koster, was
ik zelfs hovenier, haha.
Maar ik vind dit zó gaaf.
Vooral het ondernemen,
het bekijken en verbeteren van processen.
Verwachtingen van klanten overtreffen, da’s het
mooiste! Ik ben een echte Delvenaar en woon er
sinds kort ook samen.
Oke, in de Voorhof.”
Dat keuren we ook
goed Diego. “Maar de
Buitenhof is zo’n mooie
wijk! Ik heb ooit stagegelopen bij buurthuis ’t
Keetje. Er zijn zoveel mogelijkheden. Ik zoek hier
ook echt die verbinding.”

En? Tevreden? “Ja, heel
erg. Ik ben van nature
vaak sceptisch. Zeker
omdat er voor mij veel
van afhangt. Het is m’n
inkomen. Maar dit zag
er vanaf het begin top
uit. We krijgen veel klanten uit de Buitenhof en
zelfs uit het Westland
en Leidschendam.
Gewoon omdat mensen
Broodje Ben willen, haha.
Bovendien bezorgen we
in heel Delft.”
Hoe moet je toekomst
eruitzien? “Dat m’n zaak
goed blijft draaien. Ook
als ik er soms eens niet
ben. Natuurlijk droom ik
van meerdere locaties.
En ik weet nu: dromen
hóeven geen bedrog te
zijn...!”

En Delft. Hoe is jouw verhaal? “Ik was bedrijfsleider bij sportschool
Koster, maar ik wilde
graag voor mezelf ondernemen. Ik ben al jaren
bevriend met Jordy, fran- Dat overtreffen van verchiser met 3 Luciano’s. In wachtingen, hoe doe Marc Fahrner

Broodje Ben is beroemd in Nederlandse
studentensteden. Waarom? Studenten weten
het: Broodje Ben staat voor ‘meer en beter’! En
dát heeft het grote publiek inmiddels ook
ontdekt. En ja hoor! Eindelijk zitten we ook in
Delft. In Winkelcentrum Vrijheidslaan,
tegenover de Jumbo.

We willen je graag leren kennen en hebben een
super BuitenhofBruist-actie:
Kom langs. Lever deze advertentie in en krijg
50% (!) korting op één broodje naar keuze.
Broodje Ben. Iedereen is fan!

Bij Diégo staat de kwaliteit op één. (Foto: Klikspaan)

50% korting
op broodje
naar keuze

Iedereen is fan!

Buurtrecept rabarber crumble cake //
door Marleen Madsoleh-van der Meulen
Warme dagen en rabarber gaan uitstekend samen!
Omdat u misschien ook weer eens wat anders wil
maken dan rabarbermoes, is er dit recept voor
een overheerlijke zoetzure rabarbercake. Heerlijk
te serveren met koude besjes, slagroom of de
rabarbersiroop die hieronder in het recept staat.

Snij de boter in blokjes en voeg hier suiker en bloem aan toe.
Mix het met je handen. Als het in je handen kruimelt, is het goed.
Doe de kruimels bovenop de cake en zet het in de oven. Na ongeveer 40 minuten is hij gaar. Controleer met een satéprikker in het midden van de cake. Geen
restjes aan je prikker? Je cake is klaar!

De cake is goed voor 8 stevige plakken.
Bereiding
Verwarm de oven voor op 170 graden.
Doe de rabarber in een pan, samen met het water,
het citroensap, het kaneelstokje en 2 el suiker op
laag vuur. Laat het 8 minuten zachtjes gaar worden.
Zet het vuur uit en scheidt het vocht en rabarber met
een zeef. Het vocht kun je bewaren in een afgesloten
potje als je wilt (heerlijk voor door de yoghurt of in
een cocktail!)
Nu is het tijd voor de cake! Doe de suiker, citroenrasp
(of wat citroensap) en de boter in een kom en mix
tot het een egale massa is. Doe nu de eieren er een
voor een in en mix het geheel. Als laatste zeef je het
bakmeel erin en mix het voorzichtig door het
beslag met een spatel of lepel.
Vet je cakeblik in en doe het beslag erin. De gezeefde
rabarber gaat nu over het beslag.
Vlak voordat je de cake in de oven zet,
maak je de crumble (de boter moet namelijk koud blijven).

Voor de Rabarbercompôte
500 gr rabarber
Sap van een 1/2 citroen
1 kaneel stokje
2 el suiker
Scheutje water
Voor de Crumble
25 gr Blue Band voor
koken,
bakken en braden
25 gr suiker
50 gr bloem
Voor de Cake
250 gr Blue Band voor
koken, bakken en braden
200 gr suiker
250 gr zelfrijzend bakmeel
5 eieren (voor vegan-optie:
5 theelepels no-egg een
150 ml water
mengen)
1 tl citroenrasp
Cakeblik

Wat je met samenwerken kunt bereiken...
Al jaren kunnen bewoners
van de wijk Buitenhof
in Delft, dankzij het
Ondernemersfonds de
Buitenhof, genieten van
de plantenbakken die op
verschillende plekken in
de wijk zijn geplaatst. Een
deel ervan staat rond supermarkt Lidl.
Vanaf het begin heeft de
bewonerscommissie van
de Bizetstraat/Ravelstraat
de bakken rond Lidl geadopteerd en geprobeerd
deze te verzorgen en
schoon te houden. Door
bijv. peuken, lege blikjes
en ander afval te verwijderen. Helaas worden
bakken soms vernield,
omgegooid en liggen
plantjes her en der op
de straat. Door inzet en
samenwerking met bewoners, vervanging van
bakken enz. zorgen wij
dat het er weer netjes uitziet. Jeroen de Bruin van

het Ondernemingsfonds
Buitenhof zorgt er ieder
jaar in voor- en najaar
voor, dat er nieuwe beplanting in komt. Tijdens
de nieuwbouw van Lidl
kregen de bloembakken
tijdelijk een andere plaats.
Rond de opening bood
Lidl ons 12 nieuwe bakken aan en die werden

door Jeroen graag en
snel opgehaald. De B.C.
(Bewonerscommissie)
diende een plan in hoe
de bakken het best geplaatst konden worden.
Dit om parkeren op de
stoep te voorkomen en
ook te zorgen voor veiligheid rond de ingang
van Lidl.

Gonny van der Horst en Ton Reiber bezig bij de plantenbakken bij de Lidl Buitenhof

Fijne samen
werking
Door deze fijne samenwerking en het contact
met elkaar, bereiken
we veel. Jongeren van
PrO Grotius, olv. Hans
Stakelbeek docent
“groen”van het Grotius
college praktijkschool,

zorgen gewoonlijk
voor het onderhoud.
Door de Corona maatregelen kon dit even
niet. Daarom heeft de
Bewonerscommissie
Bizet-/Ravelstraat tijdelijk de zorg op zich genomen. En geholpen bij het
beplanten en bewateren
bij droogte. Op deze manier kunnen wij mèt elkaar
onze omgeving er netjes
uit laten zien.
Door contact met elkaar
bereiken we veel.
Dit is één van onze vele
activiteiten waarvoor wij
ons best doen, om het
wonen in ONZE wijk : de
Buitenhof Delft, leefbaar
en prettig te houden.
Namens de B.C.
Bizetstraat en Ravelstraat
Ton Reiber
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Iedereen is creatief
Het schaduwrijke terras van KopieKoffie
leent zich perfect voor
een gesprek in de hitte. Bij me aan tafel zitten Bianca en Remco.
Ze vormen een stel en
zijn medio 2020 begonnen met Creations By
Me. Zo’n naam maakt
nieuwsgierig. Vertel!
Bianca: “Eigenlijk is iedereen wel creatief. Met
logo’s, namen of andere
ontwerpen. Maar die wil
je vervolgens ook laten
zien. Wij drukken jóuw
creatie op van alles.”
Zoals? “Nou, tegenwoordig heel vaak op mondkapjes. Maar ook petten,
T-shirts en andere kleding
geven we jouw persoonlijke uitstraling.”
Doen jullie nog meer?
“We bestickeren. Soms
hele teksten. Dat kan
overal op. Op tegeltjes en
houders voor waxinelichtjes, maar ook op je drinkfles, een zeeppomp of de
snoeppot. We maken ook

sleutelhangers met jouw
ontwerp. Maar je hoeft
dat niet persé zelf te maken. Niet iedereen heeft
daar zin in of kan dat. We
denken dan graag met je
mee.” “Bedrukken doen
we eigenlijk alles waarop je kán bedrukken”,
vult Remco aan. “En dat
maakt het elke keer weer
leuk en verassend.”
Waar komen jullie klanten
vandaan?
“We zijn natuurlijk pas
net bezig, dus het aantal klanten is nog beperkt. Ze komen vooral
uit De Buitenhof. Maar
we merken dat we langzaam groeien, doordat er
klanten uit andere wijken
bijkomen.”

wel uit Delft en ben vanuit de Kuyperwijk naar
De Buitenhof gegaan. We
hebben elkaar via vrienden leren kennen en wonen hier nu 4 jaar met veel
plezier.” Wat bevalt jullie
hier? “We hebben fijne
contacten. Er hangt een
goeie sfeer en je woont
hier rustig. Iedereen kan
hier lekker z’n eigen wereld hebben.”

De Rode Feniks. Helaas
is Fledderus er sinds december 2020 niet meer.
Als vrijwilliger doe ik hier
van alles. Dat vind ik heel
leuk. Remco: “Ik ben
webmaster bij De Rode
Feniks en erg enthousiast over hun werk. Ik ben
nu ook beheerder van
het online-platform van
BuitenhofBruist.”

gaat lopen. Ik ben net
klaar met mijn opleiding
Beveiliging en wil daar
ook iets mee gaan doen.
Bianca: “In mijn verleden
in loondienst werd er weinig geluisterd naar wat ik
nou echt wilde.

De stap naar een eigen
bedrijfje is voor mij fijn
geweest.” Samen zijn
ze het eens: “We zoeken
Hoe moet jullie toekomst evenwicht en dat hebben
Hebben jullie meer ge- eruitzien?
we hier gevonden.”
daan in de wijk?
Remco: “We zijn op dit
Bianca: ”Ik was vrijwilli- moment nog een starger bij Fledderus én bij tup en zien wel hoe het Marc Fahrner

Komen jullie oorspronkelijk ook uit de wijk?
“Haha”, lacht Remco.
“Nee, ik kom uit
Groningen.” Ik hoor er
niks van, Remco. “Wacht
dan maar tot ik aan de telefoon zit met m’n opa.”
En jij Bianca? “Ik kom
Bianca bedrukt en Remco is ook webmaster. (Foto: Klikspaan)

Meteen een vakantiegevoel
op het mooiste terras
van de Buitenhof!
We zijn weer open! Kom
gezellig langs, neem een
heerlijke koffie, ijskoude radler,
een verse tosti of cinnamon roll.
Om te vieren dat we weer open
zijn, krijg je tegen inlevering van
deze bon een zwarte koffie of
een cinnamon roll voor slechts
geldig t/m 22 juli 2021
max 1 bon per klant

€ 1,-

kopie & print · heerlijk terras · koffie & lekkers
Chopinlaan 377 · Delft · www.kopiekoffie.nl

Wij zijn open van
maandag 12.30 - 16.00 u.
di t/m do 10.00 - 16.00 u.

Ambachtelijk, duurzaam én dichtbij
Een supermarkt met lokale producten. In ‘onze’
Buitenhof! Ik ga de polder
van Midden-Delfland in.
Maar niet alleen. Jumbobedrijfsleidster Nahal en
fotograaf Jeroen gaan
mee. Kort na Schipluiden
slaan we af. Tussen de
weilanden vergeten we dat
we in de randstad zijn. Wat
is het hier heerlijk!
We worden hartelijk ontvangen door boeren
Corné en Paul samen met
Charissa, accountmanager van de coöperatie.
Paul en Corné vormen de
Delflandse Kaasmeesters
en de Delflandse
Vleesmeesters. Jonge
ondernemers uit boerenfamilies. Boeren 2.0.
Ik ben klaar voor een les
boerenkennis.
‘Heerlijk van Dichtbij’,
waar staan jullie voor?
“Nou Charissa?”, lachen
de mannen. “We zijn een
groep boeren en telers
uit Midden-Delfland en
het Westland. Wij leveren lokaal en maken zo
de voedselketen korter,
duurzamer en eerlijker.

We gaan bewust om met vlees komt niet van vleesde natuur, want die is koeien, maar van koeien
onze toekomst.
die eerst melk gegeven
hebben.” Krijg je dan
Lokale producten in een geen oud vlees? “Haha,
Jumbo?
nee joh. Juist niet. Een
Nahal: “In ons winkel- melkkoe geeft 4 tot 6 jaar
centrum zat de slagerij melk. Met een zorgvuldige
van Evert en Susan van voeding wordt zij daarna
Winden. Zij verkochten een perfecte vleeskoe.”
al zuivel en eieren van Is dat het ‘dubbeldoel’,
Heerlijk van Dichtbij. wat de website noemt?
Daarmee voorzagen ze “Juist. Eerst melk, daarin een behoefte, want het na vlees. Efficiënt en
liep prima. Afgelopen jaar diervriendelijk.”
gingen zij met pensioen.
Waar moesten hun klanten heen? Omdat wij ons
Wij maken de
sterk lokaal betrokken
voedselketen korter,
voelen, waren collegaduurzamer en
-bedrijfsleider Robert en
eerlijker
ik het snel eens: wíj́ gaan
het doen! Zo begonnen
we met zuivel. Inmiddels
hebben we er een mooi
assortiment bij van ka- Het is wel duurder?
zen en ambachtelijk be- Corné: “Mensen willen
reid vlees. De coöperatie kwaliteit, weten waar hun
biedt ons bovendien één voedsel vandaan komt en
aanspreekpunt voor alle hóe het tot stand komt.”
producten.”
Als dat eerlijk en duurzaam gebeurt, zijn zij
De website noemt ‘extra graag bereid iets meer
zorg’?
te betalen”. Die mening
Paul: “We zitten overal deelt Nahal: “Ja, de prijmet onze neuzen boven- zen liggen wat hoger dan
op. We houden de grond gebruikelijk in een superin topconditie, met na- markt, maar de verkoop
tuurlijke bemesting. Ons loopt ontzettend goed.”

Bijvoorbeeld met
boerderij-bezoeken.
Het is een mooie les geworden. Corné en Paul
gaan het land weer op.
Maaien. Waarschijnlijk
tot diep in de nacht. Paul
wil ons nog graag de
verse rijpende kazen laDoor lokale producten ten zien. Indrukwekkend.
te kopen, helpen jullie Als kaasliefhebber vraag
ons om dit te kunnen ik naar de belegen variblijven doen! We willen ant. “Nou, dan moet je
graag weten wat men- nog 2 maanden geduld
sen in De Buitenhof in- hebben”, lacht Paul.
teresseert, zodat we Tsja, da’s de natuur.
hen kunnen betrekken
bij Midden-Delfland. Marc Fahrner
Wat is jullie doel?
“We willen de saamhorigheid in onze regio bevorderen. Ons mooie gebied
versterken door het optimaal te verzorgen. Het
is de achtertuin van ons
allemaal!

Boer Paul checkt hoe de kazen rijpen (Foto: Klikspaan)

De Fledderusbuurt in de wijk Buitenhof
Fledderus is een van de
kleinste buurten in de
wijk Buitenhof. De buurt
ligt verscholen tussen
de buurten Gilles en de
Verzetstrijdersbuurt.
De buurt bestaat uit
de straten Händellaan
en Beethovenlaan en
heeft vier Urban gebouwen het Orlandopad,
Almirapad, Fidelopad en
van der Slootsingel verder is er een Sportschool,
Buurthuis en gezondheidscentrum “De groene Smaragd”. Totaal heeft
de buurt 466 woningen.
Een deel van de woningen is verkocht aan

bewoners en het merendeel is eigendom van
Woningbouwvereniging
Woonbron. De buurt, die
uit de jaren 70 stamt,
bevat vele culturen en ligt
verscholen in het groen.
De laatste jaren zie je
zeker een verandering
komen. Er komen meer
kinderen in de buurt wonen, maar er is te weinig
speelruimte voor deze
kinderen.
Er zijn verschillende leefbaarheidscommissies
actief om de toch al oudere flats een beetje op
te fleuren doormiddel van
allerlei activiteiten. We

hebben grote gemeentelijke bloembakken voor
de portieken, afvalbakken voor de ingang van
de portieken, reling balkonbloembakken waarin
planten geplant kunnen
worden en de flats worden versierd met Pasen
d.m.v. paastakken en met
de kerst, kerstboom in de
portieken.

verschillende culturen
bij elkaar te krijgen en
voor de kinderen zijn er
diversen activiteiten. In
de Fledderus buurt is
een actieve Buurtpreventie die werkt met
Whats App en met surveillerende vrijwilligers.
Er zijn 200 huishoudens

aangesloten die proberen
de buurt zo veilig te houden. In deze buurt wonen
interessante bewoners
die we in de komende
tijd aan jullie willen voorstellen.
Aad van der
Hoeven

Met Burendag in September wordt er op een
van de grasvelden meegedaan. Verschillende
buurtbewoners doen mee
en bakken wat lekkers
voor de andere bewoners.
Zo proberen we om de
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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@buitenhof bruist.nl

.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!
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.

Laat je initiatief zien!
Zit jij in een VvE, schoolbestuur, buurt-of bewoners commissie, kerk,
moskee, kaart- of hobbyclub, sport-vereniging of welk initiatief dan ook? Ben
je zzp-er, grote of kleine ondernemer of sociale organisatie in de Buitenhof?
Zorg dat je te zien bent: maak een account aan op buitenhofbruist.nl, en
deel je agenda, berichten en activiteiten. Zo laten we zien wat voor moois
er allemaal in onze wijk is. Heb je vragen of hulp nodig, mail onze online
redactie - en Remco en Marc.

VERTEL ONS WAT JIJ HET
MOOISTE PLEKJE VAN DE
BUITENHOF VINDT EN WIN
EEN PAKKET t.w.v. € 15,-!
Voor onze bewoners hebben wij een gave
actie: Win één van de drie uitgebreide pakketten
van Heerlijk van Dichtbij, dé enthousiaste boeren
uit onze achtertuin.
Wat moet je doen?
1. Maak een foto van een stukje Buitenhof waar jij van houdt;
2. Ga naar www.buitenhofbruist.nl en maak een profiel aan;
3. Laad je foto op en vertel in een paar zinnen waarom je
deze bijzonder vindt; Doe dit vóór 17juli 2021.
4. Klaar! Nu afwachten en duimen. Vóór de volgende editie
(september) maken we de prijswinnaars bekend. Die
nodigen we uit in de Jumbo om hun pakket in ontvangst te
nemen. En dat zetten wij in die krant!
Doe ook mee en help onze community groeien!

Wil je op de hoogte zijn van het nieuws van en voor
bewoners uit je eigen buurt - maar geen andere
reclame of kranten ontvangen?
Haal dan onze BuitenhofBruist 'Ja, graag' sticker
bij Jumbo Buitenhof en KopieKoffie op en plak 'm
op je brievenbus. Zo mis je geen enkel buurtnieuws.
Buitenhofbruist komt 5xper jaar uit.

Onder andere verkrijgbaar bij Jumbo Buitenhof

Alleen BuitenhofBruist ontvangen? Haal onze sticker op!

Buitenhof

Bruist!

Is een uitgave van: Stichting Rode
Feniks i.s.m: Ondernemersvereniging
Buitenhof
Ondersteund door:
Ondernemersfonds Buitenhof
Gemeente Delft, Fonds 1818

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

Met bijdragen uit de buurt van
Klara Paardekoper, Jessica Hendriks,
Ton Reiber, Aad van der Hoeven, Paul Leistra, Lisa Leistra,
Marleen Madsoleh, Henk Joon.

Mailadres redactie:
info@buitenhofbruist.nl

Vormgeving:
Stefan Bok
www.stefanbok.nl

Gedrukt door:
PrintPlezier BV, Delft
www.printplezier.nl
Oplage
12.000
Verspreiding
Postcode 2625 en omliggende wijken

Advertenties:
Neem contact op
met Marc Fahrner via
info@buitenhofbruist.nl

