Bruisend, Betrokken, Buurtnieuws
editie februari 2022 // komt 5x per jaar uit
buitenhofbruist.nl

Op wie stem Jij? //
Standpunten partijen//
pagina 10 tot en met 13

5 vragen van
Fledderus // Sipke
Bakker // Pagina 9

De dag van ... //
Emel Tunc // Pagina 7

De Voedingsjuf //
Pagina 15

Bedenk
de nieuwe
naam voor
het wijkcentrum en
win €100,The Culture, vroeger het
Keetje, gaat transformeren
naar een fantastisch bruisend wijkcentrum, midden
in de Buitenhof, waar het al
jaren trouwe dienst draait
voor de buurtbewoners.
Bij die transformatie hoort
ook een grote heropening
en een nieuwe naam! En
voor die nieuwe naam
hebben wij uw hulp nodig!

(Foto // Adam Klugkist)

Bewoners centraal tijdens
politiek debat
Met het oog op de gemeentelijke verkiezingen op 14, 15 en 16
maart vond vrijdagavond 4 februari een
politiek debat plaats
in wijkcentrum The
Culture in de Buitenhof.
Een debat waarbij niet
alleen de lokale politici aan het woord kwamen, maar juist de vragen en zorgen vanuit de
wijk centraal stonden.

Het was een geslaagde avond met een goede opkomst, zowel in
de zaal zelf als via de
livestream thuis, waarbij
iedereen de mogelijkheid
kreeg vragen te stellen.
Het debat vond plaats
onder leiding van Harmen
van der Laan, buurtbewoner en dagelijks bestuur van buurtstichting
Rode Feniks, en Glenn

Stuur uw suggestie(s) voor
de nieuwe naam voor The
Culture naar info@buitenhofbruist.nl en maak kans
op €100,- boodschappenWeisz, directeur van Daarna gingen de partijen tegoed, voor een superCanIDream. Aanwezig met elkaar in gesprek aan markt naar uw keuze!
waren partijleden van de hand van 5 thema’s:
PvdA, BIJ1, GroenLinks,
Hart voor Delft, STIP
Wonen en huisvesting;
D e l f t , C D A , V V D , � Werkgelegenheid en
ChristenUnie en D66.
ondernemerschap;
Elke partij kreeg bij de � Cultuur;
start van de avond 1 � Buurt-, welzijnswerk;
minuut de tijd voor een
en zorg
pitch. Wat deze partij- � Openbare ruimte en
standpunten inhouden
veiligheid.
lees je in deze krant
vanaf pagina 10.
Lees verder op pagina 2...

Mening op straat
Gaat u stemmen? We
vroegen het 3 mensen
op straat.

“Ja, ik stem zeker. Maar
op welke partij weet ik
nog niet. 4 jaar geleden
heb ik op D66 gestemd
Wist je dat Delft 39 omdat ze erg studentgeraadsleden heeft? In richt zijn, maar landelijk
2018 ging 56,3 procent ben ik een beetje teleurvan de stemgerechtig- gesteld in die partij.”
den Delftenaren naar de
stembus. GroenLinks
was toen de grootste
Paul Bindels (23)
partij.
student

Vandaag
“Nee, ik zou niet weten op
welke partij ik moet stemmen. Ook landelijk niet. Er
zijn er veel te veel. Weet je
met wie ik het eens ben?
Pieter Omtzigt! Hij zet zich
enorm in voor die toeslagenaffaire.”

“Jazeker. Ik laat mijn
stem niet verloren gaan.
Wat ik belangrijk vind?
Wonen. Ik maak mij daar
wel zorgen om. Delft moet
er voor iedereen zijn, niet
alleen studenten. Kan
mijn kind straks ook een
woning krijgen?”

Peter van Eijk (63) Melanie Stolze (47)
productiemedewerker
verkoopster DA Drogist

drukwerk
nodig?

print- en drukwerk
met sociale impact in Delft

Laat de Buitenhof stralen!		

Vervolg coverstory
Vr a g e n v a n u i t
buurtbewoners

Het gesprek rondom elk
thema werd gestart met
een vooraf gestelde vraag
van een wijkbewoner. Zo
werd gesproken over
betaalbare woningen voor
jongeren, de aanpak van
armoede en meer activiteiten en cultuur in de
wijken en niet alleen in
de binnenstad. Tot slot
werd er stilgestaan bij
de rol van de buurthuizen maar, ook bij groen
en veiligheid in de wijk.
Ondanks dat elke partij
van elkaar verschilt, viel
het Harmen op dat er
toch een gemene deler
te horen was deze avond:
“Het was mooi om te zien
dat elke partij aangaf dat
ze juist de initiatieven van
de bewoners in de wijk
zelf belangrijk vinden.”

Het beste voor de
stad en de wijk
Bij de start van de avond
stonden Harmen en Glenn
stil bij de vraag ‘Maakt het
voor mijn wijk uit waar ik
op stem?’ “Wellicht heeft
het debat hier niet voor
iedereen een antwoord
op gegeven”, denkt

Harmen. “Maar het raakte me wel oprecht dat,
ondanks dat partijen van
elkaar verschillen, deze
avond liet zien dat ze allemaal écht het beste willen
voor de stad en de wijk.
Om begrijpelijke redenen is er soms wantrouwen en onverschilligheid richting de politiek.
Het voelt weleens alsof
het niks uitmaakt wat je
stemt. Ik hoop dat deze
avond een bouwsteentje
is geweest in het proces
om het gesprek tussen
de politiek en de wijk
Buitenhof op te starten en vorm te geven.”

Tekst (Foto // Adam Klugkist)

een ander onderwerp Bekijk het
dat speelt in de wijk. BuitenhofBruist
Inmiddels liggen er mooie Hiervan wordt vervol- debat terug op
plannen klaar om een gens verslag gedaan in YouTube
Het politieke Buitenhofvervolg te geven aan deze wijkkrant.
Bruist debat gaf wijkhet politieke debat in de
Buitenhof. Zo verschijnt Harmen: “Op deze manier bewoners de mogelijker voortaan in de wijk- zijn we als bewoners heid kennis te maken
krant BuitenhofBruist nog meer in the lead en met de personen die zich
een vaste rubriek met kunnen we bewoners- inzetten voor het bestupolitiek nieuws voor de initiatieven op de kaart ren van de stad, maar
wijk. Daarnaast speelt het zetten. Onze kracht is het gaf ook de politieidee om vaker een avond de connectie tussen de ke partijleden de kans
of politiek café te organi- bewoners, de redactie van informatie op te halen
seren voor wijkbewoners. wijkkrant BuitenhofBruist over wat er in de wijk leeft.
Bijvoorbeeld over Avalex, en alle sociale part- Kon je niet bij het debat
zijn en heb je de livestream
de rol van de politie of ners in de wijk.”

Startpunt
voor meer

gemist? Scan dan deze
QR-code. De opname is
ook te zien op YouTube
via het kanaal van
Stichting Rode Feniks.
Door // Annemarie
Oorthuizen		

Word jij onze tuktuk-bestuurder?
gratis
lid zijn is
niet nodig

skoolzone
Hulp nodig met
je huiswerk?

We helpen kinderen op de
basisschool met werkstukken,
spreekbeurten en boekverslagen.
ma + di + do + vr
14.00 - 17.00 uur
Duke Ellingtonstraat 203 Delft
T 015 26 11 662 voorhof@dok.info

Ben jij ’s morgens toch
al vroeg wakker? Heb je
voor 07:00 de hond uitgelaten en de krant al uit?
Kom dan bij ons prachtige KopieKoffie-team
als tuktuk-bestuurder!

per week de koffie-tuktuk
op Station Delft Campus
neer wil zetten? Of ben je
niet zo vroeg uit de veren,
maar lijkt tuktuk rijden
je wel heel leuk en wil
je ’s middags de tuktuk
weer terugrijden?

van het KopieKoffie-team.
Je krijgt heerlijke koffie van
ons én je draagt bij aan de
sociale impact in Delft.
Dus heb jij een rijbewijs
en ben je in de ochtend
of middag beschikbaar?

KopieKoffie zet zich in
voor ontmoeting en Als vrijwillige tuktuk-be- Bel of app Harmen //
talentontwikkeling in de stuurder word je onderdeel 06 11 48 05 63
Buitenhof. We hebben,
naast ons pand aan de
Chopinlaan, een felgele
koffie-tuktuk rijden om
onder andere leerlingen van
Praktijkschool Grotius op
te leiden tot junior barista.
Zo staan we ook op station
Delft Campus, als leer-werkplek, om leerlingen
ervaring op te laten doen.
Ben of ken jij een ochtendmens die een paar keer

(Foto // KopieKoffie)

De
Buitenhoffer//

Miranda Voogt
(42)

Spreek elkaar aan op gedrag
Ze is geboren en getogen in de Buitenhof.
En woont daar nu nog
steeds. Miranda Voogt.
Jeugdherinneringen
zijn er genoeg: van het
rennen over de galerijen van de Debussyflat
tot het eten van Roti bij
klasgenootjes. Nieuwe
herinneringen maakt
zij met haar vriend en 4
katten. En op het stadhuis als gemeenteraadslid voor de VVD.

“Ik heb hier bijna mijn hele
leven gewoond. Altijd
met veel plezier.
Ik groeide op in
de Debussyflat
en heb daar tot
mijn 17de jaar
gewoond. Het
was fantastisch. Ik
had ontzettend veel
vriendjes en
vriendinnetjes. We liepen
de hele galerij af om
elkaar op te halen.
En natuurlijk haalden we ook wel
eens kattenkwaad uit.
De wijk was
groen, rustig
en veilig. We
liepen zelfs
alleen naar
de kleuter-

school. Iets dat je nu niet
snel meer ziet gebeuren.
Maar dat kon in die tijd
gewoon. Tegenover de
flat zat een kleine landen tuinbouwschool. Daar
gingen we dan stiekem
heen om naar de dieren
te kijken. Ik ben zelfs nog
een keer achterna gezeten door het varken daar.
Ook toen was het al een
mooie gemêleerde wijk.
Daardoor kom je ook met
verschillende culturen in
aanraking. Roti heb ik
bijvoorbeeld leren eten bij
mijn beste vriendinnetje.”

Binnenblijf
Katten

“Nu woon ik op de Eisenhowerlaan, samen met
mijn vriend en 4 katten.
De katten blijven lekker
binnen of spelen in de
tuin. Ik wil niet dat anderen overlast hebben
van mijn huisdieren.
Tijdens werkuren ben ik
senior beleidsadviseur
bij het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn
en Sport. Ik adviseer de
minister en staatssecretaris over het beleid voor
mensen met een handicap en ook over preventie
en opvang van slachtoffers van mensenhandel.”

Iets terugdoen

daar een horecagelegen“Ik zit in de Delftse heid om te lunchen lijkt
gemeenteraad voor de mij wel wat. Een terrasje
VVD. Ook daar houd ik pakken in je eigen wijk!”
mij bezig met sociale
onderwerpen zoals de
Wmo en welzijn. Maar
“Ondernemers
ook met wonen, jeugdzijn belangrijk
zorg en sportvoorzieningen. Ik vind het leuk
voor de
om wat te betekenen
leefbaarheid in
voor Delftenaren. Ik
een wijk”
woon hier al zo lang met
plezier. Ik doe hiermee
iets terug voor de stad.
Toen er werd gevraagd
of ik gemeenteraadslid
Spreek elkaar aan
wilde worden, heb ik die
“Het is belangrijk dat het
kans met beide handen
onderhoudsniveau in de
aangegrepen. Ik moedig
Buitenhof op pijl wordt
iedereen aan om dat ook
gehouden. En dan heb
te doen. Vooral ook vrouik het over voetpaden,
wen! Ik vind het belangrijk
de rommel op straat en
dat er meer vrouwen op
groenonderhoud. De
plekken komen waar zij
gemeente bezuinigt op
meebeslissen, meepraten
onderhoud en dat zie je.
en invloed uitoefenen.”
En dat is mij een doorn
in het oog. Tegelijkertijd
Meer kleine
hebben bewoners natuurlijk ook hun eigen verantwinkeltjes
“Toen ik hier opgroeide, woordelijkheid. Spreek
hoefde je eigenlijk je wijk elkaar gerust aan op
niet uit. Je had overal klei- gedrag. Dat moet kunnen.
ne winkeltjes: de bakker, Je keurt de persoon niet
de slager, een kapper, een af, maar het gedrag.”
bloemist, een drogisterij.
Dat mis ik nu wel een
beetje. Ondernemers
zijn belangrijk voor de
leefbaarheid en werkgelegenheid in een wijk. Maar
ook voor de gezelligheid.
Hoe mooi zou het zijn als
je kan wonen en werken
in de Buitenhof? Hier en Door // Jessica Hendriks

Zeemeerminnenfeestje // Zwembad Kerkpolder
Wil jij leren zwemmen als
een echte zeemeermin
of zeemeerman? Dat
kan als je op woensdagmiddag bij ons jouw
‘zeemeerminnenfeestje’
komt vieren. Een ‘zeemeerminnenfeestje’ bestaat uit: een les van 30
minuten (13.30 - 14.00
uur) gebruik van de staarten en vinnen en na afloop van de les een echt
zeemeerminnen diploma! Na de les mogen jij
en jouw gasten nog even
lekker vrijzwemmen.

Bij dit arrangement krijg
je een gezellig aangeklede tafel op het terras
of in onze horecaruimte
en de Jip menubox (patatje met saus, snack,
frisdrank en een ijsje).

Tip

Een tip voor de tekst op
jouw uitnodiging hebbenwe alvast: ‘Kom je
op mijn feestje? Neem
je zwemspullen mee,
maar ik verklap niet
wat we gaan doen…..’.

Je kunt het ‘zeemeerminnenfeestje’ reserve- Vooraf reserveren en
ren (minimaal 5 en maxi- betalen (vol is vol).
maal 10 kinderen) op Info // 015 256 58 01
woensdagmiddagen.
Je moet zwemdiploma
A- en B hebben om aan
een zeemeerminfeestje mee te kunnen doen

Laat de Buitenhof stralen!		
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Maak kennis met //
Ontmoetingscentrum Mozartlaan
We zien vaak dat de
wereld van mensen
met een dementie
steeds kleiner wordt.
De omgeving begrijpt
u minder goed en zelf
activiteiten ondernemen
wordt steeds moeilijker. Het is dan veilig
om in een omgeving te
zijn die u wel begrijpt.
De bezoekers van
Ontmoetingscentrum
Mozartlaan ervaren dat
je mag zijn wie je bent,
zoals je bent is goed.
Het ontmoetingscentrum biedt structuur
en helpt om zo lang
mogelijk thuis te blijven
wonen.

dat bewegingstherapie
meer oplevert dan een
therapieën waarin je met
elkaar praat. Tijdens het
bewegen kan je net even
wat makkelijker aansluiten bij wat een ander
nodig heeft. Het bewegen bestaat uit een mix
van spel- en sportactiviteiten. We noemen het
‘gym’, maar er zit wel
een visie achter. Sinds
kort kunnen we gebruik
maken van bewegen op
muziek met koptelefoons
op een soort silent disco.
De sfeer tijdens de activiteiten is ongedwongen,
alles mag en niets moet.

Bent u wat ouder, heeft
u moeite met de structuur van de dag of sociale contacten i.v.m. een
ziekte of beperking of
bent u vergeetachtig?
Of bent u mantelzorger? Maak kennis met
Ontmoetingscentrum
Mozartlaan. Het ontmoetingscentrum is gericht
op (jongere) mensen
die vergeetachtig zijn,
moeite hebben met de
dingen van alledag of
het begrijpen van anderen. Ook personen met
lichamelijke beperkingen
of voor wie het gemis van
contacten een probleem
is, kunnen hier terecht.

Daarnaast bieden we
een verscheidenheid
van vaste en periodieke programma’s aan.
Er worden activiteiten aangeboden, zoals
geheugenactiviteiten en
creatieve activiteiten.
Het doen van creatieve activiteiten heeft als
doel dat de deelnemers
beter om kunnen gaan
met de dementie en/of
geheugenproblemen en
zich prettiger voelen. Het
aanbod van activiteiten is
gevarieerd. Samen met
de bezoekers stemmen
we het programma af op
de vraag, zodat zij zich er
goed bij voelen en met
plezier deelnemen aan
hetgeen zij prettig vinden.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doen van
boodschappen, muziek
luisteren of een wandeling maken door het
Kerkpolder gebied.

Aandacht voor
iedereen

Het doel van het ontmoetingscentrum is om de
persoon met een dementie of met een lichamelijke beperking zo goed
mogelijk met hun situatie te leren omgaan,
zodat zij weer in balans
komen. Elke dag heeft
dezelfde vast structuur. Er
is aandacht voor elkaar,
interactie en veel gezelligheid in een warme
huiskamer sfeer. Een van
de belangrijkste onderdelen in het programma
is bewegen. Uit onderzoek komt naar voren

Programma

Bijeenkomsten

Wanneer u voor een partner met dementie zorgt,
kan dit een zware belasting zijn. Op het ontmoetingscentrum kunt u
terecht voor een gesprek,
ondersteuning en advies.
Voor mantelzorgers organiseren we bijeenkomsten waar lotgenoten
(partners/ kinderen e.a.)

(Foto // Pieter van Foreest)

Programma bijeenkomsten
In maart organiseren we 4 bijeenkomsten voor mantelzorgers
die thuis wonen met een partner met dementie.
Datum // 8, 15, 22 en 29 maart
Tijdstip // 13.45 - 15.45 uur
Locatie // Ontmoetingscentrum Mozartlaan 422 in Delft
(naast de kegelbaan Gaegh)
Aanmelden // stuur een mail naar m.plooy@pietervanforeest.nl

onder begeleiding van de
coördinator hun ervaringen uit kunnen wisselen.
De bijeenkomsten die we
houden zijn voor iedereen die ondersteuning
nodig heeft. Een partner
of familielid hoeft nog
geen gebruik te maken
van het ontmoetingscentrum. Deelname aan
deze bijeenkomsten kan
helpen om de dagelijkse
praktijk wat te verlichten,
zodat u als mantelzorger de kracht en energie behoudt om voor uw
dierbare te blijven zorgen.

Samenwerking

Het ontmoetingscentrum
werkt intensief samen
met de collega’s in de
wijk, zoals de verschillende thuiszorgorganisaties AlzheimerverenigingDWO, Delft voor elkaar,
case-managers, huisartsen etc.

Kennismaken

Wilt u een kijkje nemen in
het ontmoetingscentrum
of de sfeer proeven? Of
bent u misschien op zoek
naar vrijwilligerswerk,
zoals een wandeling

maken met de bezoekers, koken of tuinieren?
U bent van harte welkom!
Voor eventuele vragen
Kunt u contact opnemen met Monica Plooij
of Debora v.d Ende.
// 015 5158400.

Een soort
silent disco

Ondernemers in de Buitenhof // Full Speed

Verbinden is onze tweede natuur
Dinsdagmiddag, DSV
Full Speed. De velden
zijn nog leeg. De training begint straks pas.
Jeugdvoorzitter Jeroen
van der Wouwer meldt
zich. Een voorzichtig
zonnetje verschijnt en
onze fotograaf schiet
direct z’n plaatjes.

De Visstraat en later de
Hugo de Grootstraat.
Met onze eerste zoon,
wilden we meer ruimte.
In Delft werd dat lastig,
maar ik was wel aan de
stad gehecht. Manuela,
mijn vrouw, maakte dat
minder uit als we maar
meer ruimte kregen. Het
compromis werd dat ik
Jeroen neemt me mee alles best vond, Maar
in de nagelnieuw aange- ik móest vanaf ons huis
klede kantine. “Dankzij de Nieuwe Kerk kunnen
onze sponsors en vrijwil- zien. Dat lukte in Emerald.
ligers”, zegt hij trots. In de
Buitenhof liggen z’n roots. Jouw liefde voor Full
Aan de Beethovenlaan. Speed? “Ik wilde meeVanaf 1970 heeft hij er 27 helpen om met de club
jaar gewoond. “Mijn vader wat moois neer te zetten.
was altijd bezig met de Vrijwilligers zijn dan onbuurt en penningmees- misbaar. Dus floot ik wedter van de bewonerscom- strijden, deed velddienst,
missie. Een geweldige tijd alles. We zagen dat de
met veel leeftijdgenoot- jeugdaanwas achterbleef.
jes. En hoewel die, lo- Zo ben ik jeugdzagisch, naar Delfia gingen, ken gaan oppikken.
waren wij een Full Speed- Nu ruim 10 jaar. De onfamilie. Toen helemaal derbouw is belangrijk.”
op de Brasserskade.” Onderbouw? “Jeugd
tot 13 jaar. Onze onderTot je 27e…? “Toen bouw is nu heel groot.
ik ging samenwonen, Ook in vergelijking met
werd het de binnenstad. andere verenigingen.

Waarom is dat belangrijk? “Doordat we veel
jeugd hebben, spelen
we in hoge competities.
En hoewel bij Full Speed
plezier en gezelligheid op
één staan, willen we dit
wel koppelen aan sportieve prestaties op een
zo hoog mogelijk niveau.”
Full Speed is van het
verbinden? “Ja! Sociaalmaatschappelijk bezig
zijn is zó belangrijk; we
hebben een ‘open-deurenbeleid’ naar de wijk.
Dat begint met ons befaamde ‘Ukkenvoetbal’.
En voetbaltechnisch bieden we vanaf de JO-7
(Jeugd Onder 7) een gestructureerde aanpak die
doorloopt tot het eind van
de bovenbouw: RINUS.
We hebben veel trainers, wat lang niet
elke club kan zeggen.”
Dat ‘Ukkenvoetbal’?
“Voetbal voor de allerkleinsten van 4 tot 6 jaar.
13 jaar geleden begonnen we met 5 kinderen.

Jeroen is trots op Full Speed (Foto // Jeroen Scholten)

Nu lopen er elke zaterdag 40 meisjes en jongetjes achter een bal
aan. En uniek: we hebben 10 ‘Ukkentrainers!’
Elke week bedenken ze
nieuwe spelletjes om de
ukkies vertrouwd te
maken met een bal. Zo
stromen ze makkelijk en
zelfverzekerd de JO-7
binnen. Hoezo, begeleiding en aandacht?

kunnen hun kind aanmelden of gewoon op
een zaterdag om 10:00
langskomen. Lekker rennen. Pret maken. Daar
begint het toch mee?”

Kan iedereen meed o e n ? “ J a , o u d e r s Door // Marc Fahrner

Beter Nederlands leer je door te praten
Woon jij in de wijk? Vind
je het leuk om met anderen te praten, maar
lukt het Nederlands
nog niet zo goed? Dan
gaan Mariëtte de Bruijn
en KopieKoffie jou helpen. Mariëtte laat je op
een leuke manier kennismaken met onze taal.
Leerzaam en gezellig
is het doel. Dus geen
saaie les met verplichte oefeningen en toetsen. Gewoon praten
over leuke en verschillende onderwerpen.
Mariëtte doet dit al jaren
met veel plezier. Ze gebruikt daarbij spelletjes,
foto’s, voorwerpen en nog
veel meer. De gesprekken

zijn gezellig en de deel- De eerste keer is op dinsnemers vinden de sfeer dag 8 maart. De tijden zijn
fijn. Ze leren sneller van 9:30 tot 11:30 uur.
en beter Nederlands.

Voor wie?

Wil jij ook beter Nederlands leren spreken?
Dan ben je van harte
welkom. Vrouwen, mannen, elke cultuur en elk
geloof. We maken kleine
groepjes, zodat je je snel
veilig en vertrouwd voelt.

Aanmelden?

Wil je meedoen? Stuur
dan een appje of bel
naar Mariëtte de Bruijn //
06-25 36 50 15
Als je meer wilt weten,
dan kan dat ook via
dit nummer. We ontmoeten je graag!

Omdat dit de eerste
keer is dat we dit in
KopieKoffie gaan doen,
is het ook voor ons nog
spannend. Als er genoeg
interesse is, gaan we al
in maart op 4 dinsdagochtenden van start. Door // Marc Fahrner

(Foto // Mariëtte de Bruijn )

Laat de Buitenhof stralen!		
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Schaken is méér // Jezelf en de
ander leren kennen
Het mag weer: elke
zondagmiddag schaken
bij KopieKoffie. Van 15:30
tot 17:30 komen mensen
van verschillende leeftijden bij elkaar om samen
te schaken. Het begint al
een traditie te worden.
Mensen kijken uit naar
dit schaakmoment op
de zondagmiddag. Het
schaken is geheel vrijblijvend: je hoeft niet lid te
worden. Je kunt komen
en gaan wanneer je wilt.

Het gaat om het plezier in
het spel, de ontmoeting,
het bij elkaar zijn. Leren van
je fouten, en je laten uitdagen het spel steeds beter
te leren spelen. Voelen dat
je er bij hoort, dat wij in een
gezellige wijk wonen, met
heel veel fijne mensen om
ons heen.

kom alvast oefenen. Dus
schroom niet, zeg niet:
“ik kan het niet zo goed”
of “ik ga mij niet op mijn
vrije zondag vast pinnen”.
Vrijblijvend, kom wanneer
je tijd en zin hebt, speel mee
of kijk eerst mee. Schaken
is een goed hersentraining.

In 2022 zullen we een Tot zondagmiddag 15:30
paar keer een schaak- bij KopieKoffie, Chopinlaan
toernooi organiseren - dus 377.

Even een ommetje lopen,
even naar buiten, en dan
bij KopieKoffie naar binnen
voor een potje schaak met
koffie of thee en een koekje.
Zodra het weer het toelaat
gaan de tafels het terras op
en is het nòg fijner : buiten
in de gezonde lucht, even
je hersenpan laten kraken.
Winnen of verliezen is bij
ons totaal niet belangrijk.

(Foto // KopieKoffie)

KopieKoffie is
weer open!
Half dichte rolgordijnen en
geen brandende lichtjes in
de bomen. Het leek alsof
er geen einde aan kwam!
Maar nu is het zo ver:
KopieKoffie is weer open.

Buitenhoffer //

Jeanette Chedda (38)

Door // Jessica Hendriks

Activist

“Ik werk 3 dagen als
De Buitenhof is een webredacteur. Daarnaast
wijk met veel talent. ben ik in te huren als
Ook politiek talent! spreker en activist.
“Ik ben geboren in Den
Haag, mijn ouders komen
uit Suriname. Sinds 2008
woon ik in de Delfts
Buitenhof. Een wijk die
ik blijf ontdekken. Ik ben
blij met mijn appartement. Het is ruim en de
omgeving is mooi groen.
Als ik de deur opendoe,
hoor ik de vogels fluiten.
Ik woon er heerlijk, samen
met mijn 2 katten. Wat
ik wel jammer vind: het
gebrek aan contact met
de buren. Men is best
wel op zichzelf. Ik mis de
gezelligheid.”

Hoge stoepranden

“Doordat ik een handicap heb en een rolstoel
en scootmobiel gebruik,
kan ik niet overal in de
Buitenhof komen. Ga je
Ik ben lid van het collec- diep een wijk in, heb je
tief ‘Feminists against al snel te maken met de
Ableism’. Ik spreek mij ontoegankelijkheid van
uit over de rechten van de straten. Dat kan beter.
mensen met een handicap en over racisme. Ik houd enorm van het
Zo was ik laatst ook groene karakter van de
een van de sprekers wijk. Het onderhoud
tijdens de Woonactie. van het groen mag trouwens wel wat beter.
Dit jaar doe ik met BIJ1
voor het eerst mee met Mijn favoriete plekje
de gemeenteraadsver- ligt net buiten de wijk:
kiezingen in Delft. Een winkelcentrum de Hoven.
druk schema. In mijn Het is er ruim en er zijn
vrije tijd probeer ik te leuke winkels en je ziet
relaxen. Vanmiddag ga ik allerlei soorten mensen.
bijvoorbeeld even naar de Ik maak er graag een
praatje."
sauna.”

Onze collega’s kunnen
niet wachten en heten
u hartelijk welkom
i n o n z e k o ff i e z a a k .
Geniet van een dampende kop koffie of een
romige cappuccino, met
natuurlijk onze huisgemaakte kaneelbroodjes.
Kom lunchen, flexwerken of gewoon even een

praatje maken, we zien
u graag (terug). Het is
ook weer mogelijk om
gebruik te maken van
onze leenlaptops en met
een kopietje helpen we
graag als dat nodig is.
Nog geen genoeg van de
Valentijn-warmte? Onze
roze Flamingo-cino blijven
we nog even serveren.
Dus kom in deze grijze
februari-maand lekker
binnen bij KopieKoffie
en laat je verwarmen door
koffie met liefde!

(Foto // KopieKoffie)

De dag
van ...

Een klas die volstroomt met
leerlingen // Begeleiding nodig
Hoe ziet jouw dag eruit? Elk nummer van BuitenhofBruist vragen we dit
aan een bewoner. Deze keer: Emel Tunc (35)
06.45 uur

“Als alleenstaande moeder
is het belangrijk om de
dag zo goed mogelijk in
te delen. Door de week
moeten de kinderen op
tijd op school zijn. Ik
zorg er altijd voor
dat ik eerst mezelf
klaarmaak en dan
de kinderen wek.
Mijn zoon Besir (9)
staat meestal wel
snel op, maar mijn
dochter Meryem (7)
heeft er wat moeite mee. Vervolgens
eten we een broodje
en breng ik ze naar
school. Ze zitten
op De Horizon.”

8.15uur

“Na het afzetten van de
kinderen
rijd ik door
naar mijn
werk of naar
de sportschool.
In Rijswijk is
een sportschool
die speciale les-

momenten voor alleen
vrouwen heeft. Dat is fijn,
want sporten met een
hoofddoek vind ik niet
prettig. En omdat ik een
Turkse achtergrond heb,
houd ik die altijd op als
ik in het openbaar ben.

10.15 uur

“Mijn klaslokaal stroomt
weer vol met leerlingen. Ik geef verzorging.
Dat betekent dat we
leren haren doen, nagels
verzorgen, koken, tafels
dekken, schoonmaken
en ouderen helpen. Nu
Op de dagen dat ik werk, zijn we heel erg bezig
geef ik les en begeleid ik met EHBO. Binnenkort
leerlingen aan het Grotius krijgen ze hierover ook
College. Het praktijkon- les van een gastdocent.
derwijs daar wordt vooral
gevolgd door leerlingen Op vrije dagen ga vaak
die minder goed zijn in langs mijn ouders of zus.
theorie en wat bege- Mijn ouders wonen in de
leiding nodig hebben.” Pijpering, nog steeds in
ons ouderlijk huis. Daar
ben ik opgegroeid.”

10.00 uur

“Op werkdagen neem ik
op dit moment een kleine
pauze. In de lerarenkamer kletsen we wat met
elkaar, maar wisselen we
ook ervaringen over leerlingen en lesgeven uit. Dat
is erg belangrijk als je te
maken hebt met leerlingen die wat meer begeleiding nodig hebben.”

16.00 uur

staat en haal ik de kinderen
op bij de bso. Of we alleen
Turks eten? Nee! We eten
van alles. Mijn zoon wil
vandaag Bami eten en mijn
dochter is dol op wraps.”

20.00 uur

“Tijd voor de kinderen om
naar bed te gaan. Daarna
maak ik vaak nog wat
schoon, ruim ik op en doe
de was. Als het huis weer
netjes is, zet ik een theetje
en kijk ik wat Netflix. Ik
houd van spannende
series. Aanraders? La Casa
de Papel en Squid Game.”
Wil jij ook jouw dag met
ons delen? Mail dan naar
info@buitenhofbruist.nl

“Na het lesgeven bereid ik
de volgende lessen voor en
leg ik bijvoorbeeld contact
met stagelocaties. In coronatijd is dat wel wat lastig.
Verzorgingstehuizen laten
nu bijvoorbeeld niemand
toe. Begrijpelijk, maar wel
jammer voor de leerlingen.
Vervolgens rijd ik naar huis,
zorg ik dat het eten klaar- Door // Jessica Hendriks

Blijven lezen met de Vliegende Bieb
Wegdromen bij een De Vliegende Bieb
romantisch verhaal,
biedt uitkomst
je verdiepen in filosoVoor wie het halen van
fie of geschiedenis,
een stapel nieuwe boeeen nieuw haakpaken of tijdschriften geen
troon uitproberen...
vanzelfsprekende zaak
Je doet het met een is heeft DOK een boeboek uit de bibliotheek. kendienst aan huis:
Voor veel mensen is een De Vliegende Bieb!
bezoekje aan DOK, de
bibliotheek van Delft,
net zo makkelijk als
het halen van een halfje brood. Maar niet ie- Jouw smaak?
dereen is fysiek in staat De vrijwilligers van de
om naar de bibliotheek Vliegende Bieb komen
te komen. Bijvoorbeeld eens per 4 tot 6 weken
door een lichamelijke bij je langs met een stabeperking of ouderdom. pel nieuwe boeken, tijdEn dat is zonde, want schriften of dvd's. Deze
juist door te lezen ver- worden aan de hand van
rijk je je wereld en leer jouw smaak en wenje nog eens iets nieuws. sen voor je uitgezocht.

Voor wie?

De Vliegende Bieb is er
voor iedereen die vanwege een fysieke beperking niet zelf naar
de bibliotheek kan komen. De Vliegende Bieb
is gratis voor leden van
DOK met een Compleetof Plus abonnement.

Hoe werkt het?

Nadat je je hebt aangemeld, neemt één van
onze medewerkers contact met je op voor een
kennismakingsgesprek.
Deze persoon brengt je
in contact met een vaste vrijwilliger. Samen
maak je afspraken over
hoe vaak en wanneer
hij of zij langskomt.

(Foto // Mylene Siegers)

Meer informatie of aanmelden?

Wil je je aanmelden, of meer informatie, voor de
Vliegende Bieb? Neem dan contact op met ons.
Bel // 06 425 63 175
Mail // vliegendebieb@dok.info
Website // dok.info/vliegendebieb
Of bij de klantenservice van een van de DOK vestigingen.
DOK Voorhof // Duke Ellingtonstraat 203, Delft
DOK in OPEN // Vesteplein 100, Delft

Laat de Buitenhof stralen!		
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De coöperatie SCOPE Delft
Als je vanuit een uitkering aan het werk wilt,
heb je de keuze uit (fulltime) werk in loondienst
of fulltime ondernemen.
Maar wat als dit te hoog
gegrepen is of niet
aansluit bij jouw mogelijkheden of wensen?
Dan kan parttime ondernemen binnen Scope,
een sociale coöperatie, een oplossing zijn.

die beschikken over veel
talent, vaardigheden en
motivatie. Toch blijkt de
stap naar betaald werk
of zelfstandig ondernemerschap vaak te groot.
Onder de paraplu van de
coöperatie kunnen leden
samen en met behoud
van hun bijstandsuitkering hun talent inzetten
om een onderneming
te starten. Scope is tot
stand gekomen in nauwe
samenwerking met de
Voor wie?
Heb je een goed busi- gemeente Delft, en met
nessidee, ben je gemoti- advies van Cordaid
veerd en beschik je over
een flinke dosis door- Coöperatief
zettingsvermogen, dan ondernemen
kun je lid worden van de in Nederland
coöperatie. Met behoud In Nederland ontstaan
van uitkering kun je onder steeds meer coöpede vlag van Scope onder- raties van mensen die
nemen. De opbrengsten met behoud van uitkevan je onderneming kun ring een eigen bedrijfje via Scope investeren je opbouwen onder de
in de doorontwikkeling vleugels van een coöpevan het bedrijf. Omdat je ratie. Wil je meer weer
je uitkering als vangnet over ondernemen binnen
behoudt, is deelname een coöperatie of weten
aan Scope alleen moge- welke coöperaties er in
lijk met toestemming van Nederland actief zijn?
je Werkse! consulent. Kijk kan eens op ondernemenmeteenuitkering.nl

Voor een kennismakingsgesprek, waarin we
graag meer horen over
jouw ondernemingsplannen, en jou meer
kunnen vertellen over
de coöperatie Scope.

“Dankzij
Scope kan ik
zelf werken
aan mijn
toekomst”

Vervolgens kun je 3
maanden op proef
meedraaien, zodat je
kennis kunt maken met de
coöperatieleden en kunt
ontdekken hoe ondernemen binnen een coöperatie in z’n werk gaat. Na de
proefperiode kun je definitief lid worden, wanneer
je daarvoor toestemming
hebt van je consulent. Je
ondertekent een lidmaatschapsovereenkomst met
Scope. Vanaf dat moment
kun je offertes en facturen
gaan sturen.

www.scopedelft.nl
(Flyer // Stefan Bok)

De mensen die wij momenteel in de coöperatie hebben zijn
erg divers in achtergrond en bedrijven zo hebben we:

Een natuurcoach, die al wandelend in de natuur mensen coacht
en daarnaast ook stilte/ervaringswandelingen voor bedrijven.
Een schoonmaakdienst die o.a. een aantal van de grachten in delft met een
bootje schoonhoud. Een ballonnenkunstenaar die naast ballonnen vouwen
Zo is Scope
voor evenementen ook 2 meter hoge worldofwarcraft monsters vouwt en
Interesse en
ontstaan
jurken. Een DJ/muziek producent. Een cateraar die ook in een buurthuis 1
Het idee voor Scope aanmelden
keer per week een maaltijd voor de buurt kookt. Een nieuwkomer uit Syrië die
is ontstaan vanuit de Heb je interesse in Scope, een NGO opgericht heeft om vluchtelingen te begeleiden naar werk d.m.v.
dagelijkse praktijk van neem dan vrijblijvend plaatsing, training en coaching. Een tassen-ontwerper met een eigen
Doel, Stichting Stunt en contact op met de coör- rugzakkenlijn. Een educatiemateriaalontwikkelaar die een programma heeft
Firma van Buiten. Zij zien dinator Paul via coope- voor moeders om aanzienlijk te besparen op de boodschappenkosten.
regelmatig deelnemers raties@stichtingstunt.nl. Iemand die heel goed kan naaien en een lijn babyproducten wil gaan opzetten.
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ELKE WEEK

Dinsdag 16.00 - 18.00u.
vrijdag 16.00 - 18.00u.

GRATIS

8 - 18jaar

Bij the Culture
Mozartlaan 670, Delft

Kom gewoon langs op dinsdag of vrijdag om kennis te maken!
FENIKS AFTER SCHOOL is ELKE WEEK UITGEZONDERD DE SCHOOLVAKANTIES.

FENIKS

AFTER

SCHOOL

Al 5 jaar organiseren we
samen met 'Delft doet het
zelf' huiswerkbegeleiding
en talentontwikkeling voor
kinderen in onze eigen wijk.

www.RODE-FENIKS.NL

Ondernemers in de Buitenhof // Ali Hussein

Waarom zou je níet voor jezelf werken?
Ik ben aan de Rotterdamseweg 386. Een
keurig bedrijventerreintje. Geschakelde
loodsen met kantoorruimte erboven. Hier, op
nummer B22 zit Delft
Autogarage. “Da’s nou
al de tweede keer dat je
niet in ‘onze’ Buitenhof
bent, Marc!” Ik weet het,
ik weet het. Onze wijk
heeft nu eenmaal weinig
bedrijfslocaties, geschikt
voor dit doel. Maar de
eigenaren wonen zeker
in onze buurt. Helaas, het
wordt nóg erger!
Eigenaar Ali Hussein (38),
komt net terug van een
afspraak. En wij denken dat
Ali een echte Buitenhoffer
is. Midden uit het Rode
Dorp. Blijkt hij nèt verhuisd
te zijn naar Tanthof…
En ik heb een deadline.
Overmorgen…

diploma’s en papieren
gehaald die nodig zijn om
zelf een garage te mogen
beginnen. Sinds 2016 is
Delft Autogarage een feit.
En het is druk. Aan aanloop
geen gebrek. De eigenaar
van een kleine Daihatsu
hoort een rateltje uit de
motor. Ali is er al snel uit:
“Je moet er wel genoeg olie
in doen, hè?” Geluid weg,
eigenaar blij. “Koffie?”
vraagt Ali? Lekker! Tijd om
rustig te kletsen is er niet,
een koerier meldt zich.
Olie wisselen. Ali zet de
auto ook even op de brug
en wandelt er met een
scherpe blik onderdoor.
“Lekke band!”, ziet hij. “Ai”,
zegt de eigenaar, “alweer.”
Hij komt natuurlijk ook wel
overal met z’n pakketjes.
Omdat hij snel door moet,
plakt Ali de band met een
plug. Hij kijkt verder en ja
hoor, nóg een schroef.
Andere band. Gelukkig,
het blijkt een klein stukje te
zijn, achtergebleven in het
profiel van de band.

Ali blijkt een goedlachse
ondernemer te zijn. In 2010
uit Irak gekomen. In loondienst heeft hij enkele jaren
de Nederlandse werkwijze
binnen garages afgeke- Ik ben toch wel nieuwsgieken. Tegelijk heeft hij de rig waarom Ali het Rode

De scherpe blik van Ali ziet alles (Foto // ??)

Dorp heeft omgeruild voor
Tanthof. “Nou, vooral voor
meer comfort en woonruimte. Ik heb een gezin
met 2 kinderen. Die worden
ook groter. We hebben nu
een tuin en mijn kinderen
zitten vlakbij op school. Dat
zijn gewoon fijne dingen.”

meer dingen leuk. Een écht net verhuisd of niet. En
goed, vegetarisch restau- ik ga ze allemaal vinden!
rant of een trouwlocatie in
Delft voor mijn cultuur, ik
zie het wel. Het opknappen
van bijzondere en daardoor
waardevolle klassiekers,
zie ik ook zitten. Kansen
genoeg. Als je maar wil.”

Hoe zie jij de toekomst
Ali? “Ik blijf nog zeker 5 jaar
hard werken in m’n garage.
Daarna weet ik het nog niet.
Doorgaan kan, maar ik vind

Tijd om afscheid te
nemen. Weer zo’n bevlogen ondernemer die positief in het leven staat. De
Buitenhof zit er vol mee;

Hoe lang woon je in
de Fledderusbuurt?
Ik en mijn vrouw zijn in
1985 in de Fledderusbuurt komen wonen.

van de Beethovenlaan
nog een supermarkt met
Postkantoor en dat mis
je wel. De samenstelling
van de bewoners is in
de jaren sterk veranderd.

Noem eens 3 positieve dingen van de Fledderusbuurt? Het is een
groene buurt en ik woon
in een leuke flat met een
diverse samenstelling
van mensen. Ik vind de
gehele Fledderus buurt een
leuke buurt.

5 vragen van
Fledderus
Naam // Sipke Bakker, Leeftijd // 67
beroep // Gepensioneerd, Hobby’s // Vrijwilliger
Kinderboerderij Tanthof, Kleine klusjes in huis doen

Wat is er veranderd in de
jaren dat je er woont? Het
groen is stukken minder
geworden dan vroeger,
de gemeente rooit vele
struiken en heeft veel bomen gekapt. In de begin
jaren dat we hier kwamen
wonen was op de hoek

Stel je voor dat je 1 ding
mag veranderen in de
Fledderusbuurt, wat
zal dat dan zijn? Ik zou
meer bomen planten om
de buurt nog meer in het
groen te zetten, maar dan
ook wat grote exemplaren.

Door // Marc Fahrner

Wil je nog iets
kwijt ? Ik waardeer de versieringen van de Leefbaarheidscommissie in onze
VvE die ze altijd ophangen
tijdens Pasen, Sinterklaas en
Kerst. Dat geeft een gezellige
indruk.

Wat zou jij doen om de
buurt leefbaar te houden en zou je dan meehelpen? Ik doe al veel
voor de buurt: zo ga ik 1
keer per week zwerfafval in de buurt ruimen en
als er een opruimactie is,
ben ik ook van de partij. Door // Aad van der Hoeven

Laat de Buitenhof stralen!		
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Op wie stem jij? // Wij vroegen de

politieke partijen naar hun wensen voor de Buitenhof

“Aandacht
voor positieve
gezondheid”

“Meer kleine
buurtwinkels en
horeca met terras”

“Alle kinderen
moeten kunnen
sporten of muziek
maken”

Leon Hombergen, PvdA

Miranda Voogt, VVD

Yavuz Özkuzugüdenli, CDA

“Inderdaad: Buitenhof Bruist.
Ook Buitenhof vernieuwt, met
betaalbare woningen voor
diversiteit én doorstroming.
Buitenhof Beweegt, jong en
oud met buurtsportcoaches.
De PvdA heeft aandacht voor
‘positieve gezondheid’ en
steunt de Herstelacademie. Een
Betaalbare Buitenhof betekent dat
de energietransitie voor iedereen
financieel mogelijk is en we aan
de slag gaan met isolatie. En
een Betrokken Buitenhof, met
alle bewoners en ondernemers
als Rode Fenix en KopieKoffie
en CanIDream: daar werken we
aan mee. We ondersteunen goed
toegankelijke wijkvoorzieningen,
brede scholen, de buurtkerk,
de Buytenweye en The Culture.
Kortom: de PvdA heeft geloof
in een Bruisende Buitenhof en
maakt daar werk van!”

“De VVD Delft wil graag een
Buitenhof waar je plezierig en
veilig woont. Dat willen wij doen
door ruimte te geven aan ondernemers, zodat er meer kleine
buurtwinkels en horeca met terras
komen. Ondernemers helpen bij
een fijne sfeer en vergroten de
werkgelegenheid. Maar ook de
kwaliteit van de openbare ruimte
te verbeteren. Het groen wordt
netjes bijgehouden en afval wordt
vaker opgehaald. Een schone
buurt draagt bij aan het leefplezieren het gevoel van veiligheid. De
wijkagent en handhavers moeten
vaker zichtbaar zijn in de wijk en
optreden als dat nodig is. Ook
willen wij camerabewaking op
probleemplekken. En het aanpakken van verkeersoverlast en het
verbeteren van de verkeersveiligheid op de Van der Slootsingel en
de Mozartlaan.”

“Het CDA wil de Delftse wijken
versterken. Vrijwilligers en verenigingen spelen hierbij een belangrijke rol. We vinden het fantastisch
dat er zoveel vrijwilligers zich
willen inzetten in de Buitenhof. Zij
zorgen voor cohesie en dragen bij
aan sociaal contact en veiligheid.
De buurtpreventieteams moeten
advies en on dersteuning krijgen
vanuit de gemeente. Ook buurten of straten die dat nog niet
hebben. Daarnaast willen we dat
alle kinderen kunnen sporten of
muziek maken om hun talenten
te ontdekken. Er moeten ruimtes worden aangeboden waar
mensen kunnen samenkomen, de
Nederlandse taal kunnen oefenen
en sociale contacten op kunnen
bouwen. Tot slot willen we kijken
hoe braakliggende terreinen, zoals
Kerkpolder, verder ontwikkeld
kunnen worden.”

“Het aantal
misdrijven moet
drastisch omlaag”

“Geef inwoners
verantwoordelijkheid”

“Armoede en
veiligheid hebben
aandacht nodig”

Jolanda Gaal, Onafhankelijk Delft

Bert van der Woerd, ChristenUnie Delft

Aisha Sriram, Hart voor Delft

“De Buitenhof bruist en dit
klinkt fantastisch. Maar er zijn
ook knelpunten. Er is weinig
gezelligheid om te socializen
voor alle leeftijden. Veel bewoners
klagen over drugsoverlast en
straatintimidatie. Hiertegen moet
keihard opgetreden worden. Een
wijk met heel veel groen, daar kan
veel meer gebruik van worden
gemaakt. In de Buitenhof zou
meer levendigheid kunnen komen
met bijvoorbeeld, kleinschalige
horeca. Eens in de maand een
markt met kraampjes, waar je
de lekkere hapjes kunt proeven.
Zo leer je elkaar ook kennen en
ontstaan nieuwe vriendschappen
en ideeën. Het groen moet beter
worden onderhouden en we
willen meer verlichting op donkere
plekken. Het aantal misdrijven
moet drastisch omlaag. Het
begint met samenkomen en
ideeën uitwisselen. Samen sterk!”

“ChristenUnie Delft ziet graag dat
potjes met geld van de gemeentelijke begroting voor welzijn en zorg
neer worden gelegd in wijken.
Laat de inwoners van een wijk
zelf nadenken over de besteding,
waar en hoe. Buurtcentra kunnen
hierin een cruciale rol vervullen als
het gaat om goede gezondheid
van jongeren en het tegengaan
van eenzaamheid bij ouderen.
De gemeente moet organisaties in wijken actief betrekken
bij welzijnswerk en helpen hun
doel te bereiken. Geef inwoners
verantwoordelijkheid in de wijken
voor de eigen inrichting en vormgeving van de wijk. Mensen zijn
geen klant, de overheid is geen
bedrijf, de samenleving is geen
markt. Bewoners zijn mede-eigenaar van de dienst die de
gemeente levert.”

“Er is meer aan Delft dan de
Binnenstad. Buitenhof bruist, maar
is ook al 20 jaar een aandachtswijk zonder dat de situatie voor
u als bewoner is verbeterd. Dat
is waar wij ons hard voor gaan
maken. De huidige coalitiepartijen hebben gefaald. Er is miljoenen in uw wijk gepompt, maar
u als bewoner merkt daar maar
weinig van. Armoede, veiligheid
en de openbare ruimte hebben
nog steeds aandacht nodig om
maar te zwijgen over de staat van
de sociale huurwoningen. Als je
altijd maar hetzelfde doet, krijg je
steeds hetzelfde resultaat. Het is
tijd voor verandering. Stem dus
Hart voor Delft, lijst 10. Het is nu
of nooit.”

Laat de Buitenhof stralen!		
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Op wie stem jij?

“Flats en openbare
ruimte moeten
schoner”

“Kunnen
doorstromen in de
wijk”

“We zetten in op
samenkomen, begrip
en verbinding”

Sivan Maruf, D66

Deyar Jaff, GroenLinks

Ida de Boer, STIP

“Ik ben Sivan Maruf, al een paar
jaar gemeenteraadslid voor D66
Delft en nu lijsttrekker van deze
partij. Zelf ben ik opgegroeid in de
Buitenhof en woon er nog steeds
met veel plezier. De verhalen uit
onze wijk heb ik meegenomen de
Delftse raadszaal in. Buitenhof
i s e e n p r a c h t i g e g ro e n e
wijk, rijk aan ondernemers,
bewonersverenigingen en veel
speelruimte voor kinderen.
Tegelijkertijd is er veel ruimte
voor verbetering. De flats en
de openbare ruimte willen
w e s c h o n e r, w e m o e t e n
d e s c h i m m e l p ro b l e m a t i e k
aanpakken en er wacht ons een
verduurzamingsopgave. Daar zet
ik mij voor in, ik maak me sterk
voor onze wijk!”

“Iedereen in de Buitenhof moet
een passende woonruimte
kunnen krijgen. Armoede blijven we opsporen. Dakloosheid
moeten we voorkomen. Mensen
die in de Buitenhof opgroeien,
moeten kunnen doorstromen en
niet de wijk hoeven te verlaten.
Cultuur is ook belangrijk voor een
gezonde samenleving. Via ons
initiatiefvoorstel om wijkcentra
meer te ondersteunen, moeten we
cultuur laagdrempeliger maken
voor de inwoners van de wijk.
Daarnaast moeten sport en groen
meer onderdeel worden van de
wijk. Openbare orde en veiligheid
hoort hoog op de prioriteitenlijst te
staan. Hetzelfde geldt voor onderhoud, verlichting en herinrichting
van wegen, zoals de Mozartlaan
en de Van der Slootsingel.”

“STIP wil dat de Buitenhof
bruist! We zorgen met cultuur
en uitgaansgelegenheden dat
er écht wat te doen is in de wijk.
Verschillende soorten woningen maakt doorstroming binnen
de eigen wijk weer mogelijk. De
prioriteit voor STIP ligt daarbij
bij het bijbouwen voor jongeren die nu nog noodgedwongen
thuis moeten blijven wonen. Ook
maken we Buitenhof duurzamer,
en zorgen daarbij dat iedereen
mee kan doen, ook degenen met
een kleinere portemonnee. We
zetten in op samenkomen, begrip
en verbinding. STIP wil dat de
Buitenhof wordt gezien en beleefd
als de prachtwijk die het is!”

“Meer schone en
goede parken en
speeltuinen”

“Meer activiteiten en
ontmoetingsplekken”

“Ideeën uit de wijk
moeten gehoord
worden”

Lieke van Rossum, SP

Jeanette Chedda, BIJ1

Kyra Gremmen, Volt

“Delft is een prachtige, historische
en gezellige stad. Toch hebben
we het plezier waarmee mensen
in woonwijken als Buitenhof
wonen achteruit zien hollen.
Niet alleen is het voor nietmiljonairs steeds moeilijker om
in Delft een fatsoenlijke woning
te bemachtigen. Ook verdwenen
allerlei activiteiten: winkels,
buurthuizen, bibliotheken,
bejaardenhuizen, scholen en
openbaar vervoer. De gemeente
investeerde liever in het centrum.
De SP wil dat de gemeente zich
verantwoordelijk voelt voor ál
haar inwoners: voorzieningen
terug, onderhoudsplan voor
huurwoningen, en meer schone
en goede parken en speeltuinen.
De afgelopen jaren kwamen onze
vrijwilligers samen in actie. Voor
The Culture, het behoud van
de bus en de medewerkers van
zwembad Kerkpolder. En daar
gaan we mee door. Strijd mee!
Stem SP.”

“Ik houd van mijn wijk. Het bruist
door haar mensen, diversiteit en
ondernemerschap. Maar ik zie
ook hoe het achteruit is gegaan,
de prik is er een beetje uit. Wij
willen daarom meer investeren in cultuur, toegankelijkheid,
welzijn en onderhoud in de wijk,
in plaats van alleen de positieve aandacht te geven aan het
centrum. Er moeten meer activiteiten en ontmoetingsplekken
komen, door en voor de buurt en
zeker voor de jongeren. Helaas
voelt in Buitenhof de meerderheid
zich gediscrimineerd en dit heb ik
ook ervaren. De gemeente moet
eindelijk erkennen dat er ook in
Delft sprake is van racisme. In
samenspraak met de mensen die
het ervaren willen wij onderzoek
naar racisme binnen de Delftse
gemeente.”

“Volt staat voor een nieuwe generatie in de politiek. Een generatie die gelooft in de kracht van
grensoverschrijdende samenwerking in plaats van nationalisme en populisme. Een generatie die gelooft dat we veel meer
kunnen bereiken wanneer we op
een positieve manier met elkaar
omgaan en samenwerken. Wij
beseffen dat een democratie pas
werkt als mensen actief kunnen
deelnemen. Als inwoners zien,
gehoord en meegenomen worden
bij beslissingen die hun leven
beïnvloeden. Volt wil er daarom
voor zorgen dat de ideeën uit de
Buitenhof gehoord worden en
dat de gemeente vertrouwt op de
kennis en kunde vanuit de wijk.”

Laat de Buitenhof stralen!		
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Women
Connected
// 8 maart

The Culture Club // After School
Programma
B re a k d a n c e / /
donderdag 10, 17 &
24 maart (lessen door
House of Styles)

Zijn je kinderen tussen
de 7 en 12 jaar oud? Van
maart t/m juni kunnen ze
wekelijks van 15:15 tot
16:15 uur meedoen met
de workshops van The
Culture Club After School.
De lessen vinden plaats
in het gebouw van de
Rembrandtschool aan de
Rooseveltlaan 49. Kosten
zijn € 1,- per kind, per
workshop. Aanmelden?
Mail // rembrandtschool@
scodelft.nl. Geef je op en
doe gezellig mee!

Hiphop
//
donderdag 31 maart,
7 & 14 april (lessen
door House of Styles)

Theater //
maandag 18 en 25
april, 9, 16, 23 en 30
mei, eindvoorstelling
op 11 & 18 juni (lessen
door Suzanne Visser)

Dans, dress to
impress & win!

(Foto // Cultuurhuis)

Handwerken Feestelijke koffieochtend
op de
vrouwen uit de Buitenhof
zaterdag
avond
Vanaf zaterdag 12 maart
start Funda Gocer
met haken en weven
in KopieKoffie aan de
Chopinlaan 377. Van 20:00
tot 21:30 uur komen we
gezellig samen om met
elkaar te handwerken. Heb
je geen ervaring of heb je
al lang niet meer gehaakt?
Geen probleem, Funda
helpt je op weg! Ook alle
materialen zijn aanwezig
om lekker aan de slag te
kunnen. De gezelligheid,
ontmoeting en het delen
van verhalen met elkaar
staat voorop tijdens deze
avonden! De handwerkavonden zijn gratis te
bezoeken.

Bloemen haken

Tijdens de eerste bijeenkomst op 12 maart starten we met het haken van
bloemen. Daarnaast is het
leuk als je iets persoonlijks
mee kunt nemen van thuis
met een verhaal, zoals een
voorwerp, foto of herinnering. Aanmelden? Mail //
angela@cultuurhuisdelft.nl
of loop gezellig binnen.

Wo m e n C o n n e c t e d
in Rotterdam organiseert op Internationale
Vrouwendag een ZoomParty vol dans en muziek.
Cultuurhuis Delft doet
mee en nodigt alle vrouwen uit de Buitenhof uit
om mee te dansen van
13:00 tot 15:00 uur in wijkcentrum The Culture. Het
wordt een echt feestje!

(Foto // Cultuurhuis)

In The Culture hangt een
groot scherm met de live
stream van de Zoomparty. Zo zijn we connected met alle vrouwen die
ook meedoen, vanuit
andere buurhuizen, theaters of hun eigen woonkamer. We volgen eerst een
workshop oriëntaalse dans
en daarna doen we een
dance battle. Tussendoor
is er tijd voor een catwalk
om je outfit te showen.
De dresscode is ‘dress to
impress’. Er zijn leuke prijzen te winnen, zowel met
het dansen als je outfit.
Kom gezellig meedansen! Aanmelden? Mail //
angela@cultuurhuisdelft.nl

Gratis proefles //
gitaar, piano of zang
(Foto // Cultuurhuis)

Tip // internationale vrouwendag vormt de kick-off van
de wekelijkse koffieochtend op de dinsdag. Dus als je
deze keer niet kunt, dan kun je ook op een volgende
dinsdag aanhaken.
Cultuurhuis Delft, de Rode
Feniks en Delft voor Elkaar
organiseren op dinsdag 8
maart de allereerste koffieochtend voor vrouwen uit
de Buitenhof. Van 10:00
tot 11:30 uur is iedereen
welkom in The Culture
voor een lekker bakje
koffie of thee. Omdat het
Internationale Vrouwendag
is maken we er en speciale
eerste editie van. Het wordt
een fijne ochtend gevuld
met muziek, lekkers,
ontmoetingen en wellness. De koffieochtenden

zijn gratis te bezoeken.

Doe mee aan ‘Heel
Buitenhof Bakt!’

Haal de bakvormen uit de
kast, trek je kookschort aan
en pak je receptenboeken
erbij. Want deze koffieochtend staat ook in het teken
van ‘Heel Buitenhof Bakt!’
Neem je eigen gebakken
taart, cake of koekjes mee
en een vakkundige jury
beoordeelt wie er het best
gebakken heeft. Er is een
mooie prijs te winnen.

Elke donderdag geven
de docenten van DRØN
piano‑, gitaar- en zangles
aan kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar uit
de Buitenhof. De lessen
duren 20 minuten en
vinden plaats in wijkcentrum The Culture
aan de Mozartlaan 670.
Kom je ook een gratis
proefles volgen?
Tot snel!

Aanmelden? Mail //
infodronmziek.nl
Meer weten? Mail //
moen@rode-feniks.nl
Tip //

Jeugdfonds Sport &
Cultuur betaalt het
lesgeld voor kinderen
en jongeren waarvan
de ouders te weinig
geld hebben om dit
zelf te betalen.

Gezonde voeding in jouw keuken
Vanuit de bewonersgroepen van ‘Positieve
gezondheid in wijk’
was de behoefte om
meer te doen met
gezonde voeding.

Op 9 februari was het
zover; 8 bewoners uit
de wijken Buitenhof en
Voorhof kwamen bij elkaar in Wijkcentrum de
Vleugel voor de Train de
trainer ‘Gezonde voeding
in jouw keuken’. Iedere
deelnemer had op zijn eigen manier affiniteit met
gezonde voeding én de
wil om dit uit te dragen.
We gingen deze ochtend aan de slag met

Het idee ontstond om bewoners, o.a. uit de wijk
Buitenhof, op te leiden
tot workshopleiders op
het gebied van gezonde
voeding. Dit zodat zij zelf
workshops kunnen geven
aan mede wijkbewoners.
Op deze manier kan het
‘gezonder eten’ zich als
een olievlek verspreiden.
Vanuit de Gemeente Delft,
de GGD Haaglanden en
Delft voor Elkaar, kwam
deze vraag bij mij terecht. Een dergelijke training bestond nog niet.
Ik kreeg de opdracht
om deze te ontwikkelen en uit te voeren.
De afgelopen periode
stond daarom voor mij
in het teken van het ontwikkelen van dit project. (Foto // Niky Steendam-Jobse)

informatie over de Schijf
van 5; hoe breng je deze
informatie nu over aan
een ander? We proefden
diverse gezonde alternatieven qua tussendoortjes en drinken. Kregen
een tas vol boodschappen om te bestuderen;
wat is gezond en voor
welke producten bestaan
er gezondere alternatieven? De ochtend werd
afgesloten met concrete

plannen. Zowel voor de
deelnemers zelf: wat ga
je vanaf morgen anders
doen? Als voor het geven van de workshops:
aan wie ga jij je eerste
workshop geven? En
wanneer ga je dat doen?

hun buurtbewoners.
Wil jij deelnemen aan
zo’n leuke workshop?
Neem dan contact op
met Rafaella Maria. Zij
is bewoner én nu ook
workshopleider ‘Gezonde
voeding in jouw keuken’.
Zij kan je plaatsen bij
De deelnemers waren een van de workshops
ontzettend enthousiast. die worden gegeven in de
Ze hebben veel geleerd wijk. Mail // 		
en staan te popelen om r.theuvenet@avantsanare.nl
dit over te brengen aan
Wil je zelf deelnemen
aan de train de trainer
en er zo voor zorgen
dat jouw buurt gezonder wordt? Bij voldoende animo vindt deze
training opnieuw plaats
na de zomervakantie.
Aanmelden? Mail //
info@devoedingsjuf.nl
De Voedingsjuf
www.devoedingsjuf.nl
Door //
Niky Steendam-Jobse

Buitenhoffer //
Heera Dijk (42)

Design & Illustrations
Voor vormgeving, webdesign,
illustraties en branding!
Heb je een uitnodigende
poster of flyer nodig?
Bedrijfsstijl of logo?

Door // Jessica Hendriks
De Buitenhof is een
wijk met veel talent.
Ook politiek talent!

Contact

“Mijn ouders komen uit
Suriname en Curaçao,
zelf ben ik geboren in
Delft. Ballet, judo, basketbal, zwemmen, softbal.
Sport werd bij ons thuis
altijd heel belangrijk
gevonden. Je ontwikkelt
er discipline door. Ik ben
blij dat mijn ouders mij
dat hebben meegegeven en dat geef ik nu ook
door aan mijn kinderen.

Stefan Bok
Mail // stefanbok.art@gmailcom
Bel // 06-2860117

In het weekend hebben
we een heel sportschema. Dat is goed. Ze leren

Neem dan snel
contact op!

samenwerken en het Zwemles had ik dan weer
hebben van structuur.” bij Kerkpolder en in de
winter schaatste ik op de
opgespoten schaatsbaan.
Levendige
ontmoetingsplek Fijne herinneringen.”
“Ik ben opgegroeid aan
de Wilhelminalaan, vlak- Jong en scherp
bij het winkelcentrum “Ik ben nu docent aan
Buitenhof. Mijn moeder de Haagse Hogeschool.
woont er nog steeds. Het Pas net. Hiervoor was ik
is mooi om te zien hoe die communicatieadviseur.
locatie is uitgegroeid tot Lesgeven is geweldig.
een ontmoetingsplek met Jongeren houden je jong
een supermarkt, kapper, en scherp. Daarnaast
drogisterij en ijssalon. Zo sta ik voor D66 op de
levendig als het nu is, was kandidatenlijst. Wat ik
het vroeger niet. In de wil voor de wijk? Nog
zomer ga ik vaak een ijsje meer bruisende plekken,
halen met mijn kinderen. waar je bijvoorbeeld een
Als kind was ik ook vaak kop koffie kan halen.
te vinden in Tanthof waar Gezelligheid om de hoek,
ik op school zat, mijn zodat je niet per se de
moeder was daar lerares. wijk uit hoeft.”

Laat de Buitenhof stralen!		
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De tweede editie van de Living Library
bij DOK komt eraan!
In de Living Library leen
je geen papieren boeken maar mensen met
een verhaal. Mensen die
te maken hebben met
een 'vooroordeel'. Je
kunt denken aan tienermoeder, dakloos, handicap of bodybuilder.
Tijdens een Living Library
heb je een open gesprek
waar alles besproken en
gevraagd kan worden.
Ook aan de 'lezer'! Veel
bezoekers deden dat al
tijdens de vorige editie afgelopen najaar bij DOK.
Toen vond het evenement
plaats onder de naam
'Human Library'. Er werden gevoelens, gedachtes en ervaringen over
vooroordelen met elkaar
gedeeld en besproken.
Vanaf dit jaar heet het
concept 'Living Library'.
De komende editie vindt
plaats in OPEN op zaterdag 26 maart.

wanneer je nog vragen
hebt of twijfelt ben je van
harte welkom om ons een
mail te sturen.
We gaan dan eerst uitgebreid met je in gesprek
om je te leren kennen
en de werkwijze uit te
leggen.
Living Library vindt plaats
bij DOK in OPEN op zaterdag 26 maart.

(Foto // Marco Zwinkels )

Levende boeken

Heb jij zelf te maken met
vooroordelen en zou je
daarover in gesprek willen met een ander? Ben
je niet bang om antwoord
te geven op moeilijke vragen en sta je ook open

voor het verhaal van je
gesprekspartner? Meld
je dan aan als 'Levend
Boek'. De catalogus
kent vele genres. Van
gezondheid tot religie,
van levenswijze tot sociale status en van beroep

Deyar Jaff (31)

De Buitenhof is een
wijk met veel talent.
Ook politiek talent!

Dok in OPEN
Vesteplein 100
2611 WG Delft
Dok.info

Jouw Jumbo heeft méér!

Buitenhoffer //

Door // Jessica Hendriks

tot etniciteit. Wij vullen de
catalogus bij DOK graag
met mensen uit Delft en
omgeving. Dus ben je of
ken je iemand die niet in
onze catalogus mag ontbreken? Schroom dan
niet en meld je aan! Ook

Op dok.info/livinglibrary
vind je meer informatie
vinden en aan melden.
Een mail sturen mag ook
// livinglibrary@dok.info

Verse Pizza
Gebak van banketbakker Stoffer
Zuivel, vlees en kaas uit Midden-Delfland

uit Irak gevlucht. Weg
van de oorlog. Dan kom
je in Nederland. Dat is
vreemd. Je spreekt de
taal niet. Je communiceert vooral met gebaren. Ik zat net op school.
We gingen schoolzwemmen. Ik begreep niet wat
we gingen doen. Totdat
een klasgenootje op de
grond ging liggen en
zwembewegingen maakten. Dat straalde zoveel
warmte uit. Die solidariteit heeft ervoor gezorgd
dat ik zo maatschappelijk betrokken ben.”

“Buitenspelen, dat deed
ik als opgroeiende jongen
altijd. Voetballen bijvoorbeeld bij het ‘ijzeren
hek’, de voetbalkooi die
vroeger in de Haydnlaan
stond. Of we gingen naar
‘Het keetje’, zoals wij The
Culture noemden. Daar
was altijd wat te doen.
Van talentenshow tot
tienerdisco. Ik zie nu nog
maar weinig kinderen op
straat. Jammer is dat. Ga Pareltje
met elkaar dingen doen!” “Mijn ouders wonen
nog steeds in ons
Schoolzwemmen ouderlijk huis aan de
“Ik ben 22 jaar gele- Beethovenlaan. Ik iets
den met mijn ouders verderop met mijn vrouw.

Ik werk als manager bij
de gemeente Den Haag.
Daar houd ik mij bezig
met sociale zaken.
Daarnaast zit ik namens
GroenLinks in de Delftse
gemeenteraad. Wat ik
graag zou willen? Dat
de sportvelden wat
meer de wijk in worden
getrokken. Die zijn nu
te ver weg van de wijk.
Geef daarnaast meer
ruimte aan ondernemers in de buurt en
zorg voor passende
woonmogelijkheden.
Mijn mooiste plekje?
Het park achter de
Beethovenlaan. Dat
is een pareltje.”

Kom langs en maak kennis met ons assortiment.
(Winkelcentrum) Vrijheidslaan 1, 2625RD Delft

Geopend:
Maandag t/m Zaterdag: 8-22 uur
Zondag: 9-22 uur
Bel (015)-364 05 80

Ken jij ons assortiment al?
VERZORGING

Nee? Kom dan snel langs!

MEDICIJNEN
TIJDSCHRIFTEN
LEESBOEKEN

Onze openingstijden:
MAANDAG

-

19:00

09:00

-

19:00

WOENSDAG

09:00

-

19:00

DONDERDAG

09:00

-

19:00

VRIJDAG

09:00

-

19:00

ZATERDAG

09:00

-

18:00

12:00

-

17:00

DINSDAG

KINDERBOEKEN
WENSKAARTEN
KINDERSPEELGOED

ZONDAG
MAAR OOK:

09:00
Onze openingstijden

J EKen
V I N Djij
T O
N S assortiment
IN WINKELCENT
RUM
ons
al?
VRIJHEIDSLAAN, DELFT
Onze openingstijden

POSTNL-PUNT
SLIJTERIJ

ERVAAR ONS PERSOONLIJKE ADVIES!

Groot onderhoud //

Mahlerstraat en de Chopinlaan
Vidomes gaat dit voorjaar aan de slag met
groot onderhoud aan 52
seniorenappartementen
aan de Mahlerstraat
en de Chopinlaan. De
werkzaamheden zijn al
gestart en eind juli moet
al het werk klaar zijn.

isolerend HR ++ glas.”
Andere duurzaamheidsplannen, zoals betere isolatie en het plaatsen van
zonnepanelen, worden
nog even uitgesteld. “We
zijn hier nog met de bewoners over in gesprek.”
Ook laat Vidomes het

hele complex schilderen,
de galerijen en balkons
schoonmaken en wordt
de brandveiligheid van
het gebouw verbeterd:
“Alle doorvoeren die een
verbinding hebben met
de woning ernaast dichten we af en we maken

“De werkmannen
gaan aan de slag om
scheuren in de gevels
te herstellen”, vertelt
Thomas Pouliopoulos
van Vidomes.
“Het houtrot dat op verschillende plaatsen aanwezig is pakken we aan.
Verder wordt de dakbedekking vervangen en
wordt het voegwerk van
de muren vernieuwd.”
Er is veel aandacht voor
duurzaamheid: “Al het
glas in de woningen vervangen we door goed

de ventilatieschachten als we met de gevels
schoon en brengen daar aan de gang zijn zullen
brandventielen aan.”
de bewoners dat gaan
merken. we snappen dat
dat vervelend is en proKoffie!
Kortom: er gaat heel wat beren de overlast zo begebeuren, en dat brengt perkt mogelijk te houden.
natuurlijk ook (geluids) Bovendien krijgen alle
overlast mee. “Zeker bewoners in de periode
dat de werkzaamheden
duren enkele consumptiebonnen van Vidomes,
waarmee ze af en toe bij
KopieKoffie, op de hoek
van de Chopinlaan, een
kopje koffie met iets lekkers erbij kunnen halen.”
Door // Esdor van Elten

(Foto // Vidomes)

De VAK laat je stralen!
De VAK heeft meer dan 200 cursussen, muzieklessen en activiteiten. In
maart starten er flink aantal nieuwe
cursussen. Heb jij al een keuze
gemaakt?
Of kom je dansen tijdens Saturdance,
genieten van een lunchpauzeconcert
of meedoen met een van onze
workshops?
Bij De VAK is er altijd iets te doen waar
jij blij van wordt. Wij laten je graag
stralen!
Je vindt De VAK in OPEN, in
De Hofstee en aan de Westvest.

Meer info vind je op onze website:
www.vak-delft.nl

Beeldend • Dans • Theater • Schrijven • Muziek • Body & Mind

Laat de Buitenhof stralen!		
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Buitenhoffer //
Sivan Maruf (26)

KINDERACTIVITEIT

KIDSMALL
GROEP 3-6

Door // Jessica Hendriks
De Buitenhof is een
wijk met veel talent.
Ook politiek talent!
“Ik studeer, ben gemeenteraadslid en lijsttrekker
voor D66 en 1 dag in de
week fitnessinstructeur.
Een mooie combinatie.
Studeren is belangrijk. Ik
ben daarin langzaam op
gang gekomen. Ik begon
met de mavo, toen de
havo, hbo en nu studeer
ik architectuur aan de TU
Delft. Het maakt niet uit
wat je weg is, met doorzetten kom je heel ver.”

Computerspelletjes

achter de 8 computers
kruipen en spelletjes met
“Ik ben een echt kind elkaar doen. Niet iedervan de Buitenhof. Als een had in die tijd een
kind vluchtte ik met computer thuis.”
mijn ouders uit Irak naar
Nederland. Al 20 jaar Oliebollen
woon ik in de ‘César “Er is steeds meer gevariFranckflat’. Opgroeien eerd met het woningaanin deze wijk was gewel- bod: kopers, huurders,
dig. Ik voetbalde bij studenten en oudeDelfia en Full Speed, ren, de mix van soorten
ging naar basisschool buurtbewoners wordt
De Horizon en naar het steeds beter. En we krijGrotius College. Ik had gen steeds meer betrokvrienden door de hele ken buurtbewoners en
wijk. Op vrijdagmid- ondernemers. Als je hoort
dag gingen wij naar The dat er oliebollen worden
Culture. De oudere jonge- uitgedeeld door onderneren waren er dan nog niet. mers, word je daar toch
Wij konden dan snel blij van?”

ELKE VRIJDAG
VAN 15:00 - 17:00

KOPIE KOFFIE
CHOPINLAAN 377

SPELLETJES | KNUTSELEN
ETEN EN DRINKEN | GRATIS
Geen opgave nodig en de activiteiten zijn gratis
Meer weten? App of bel Martin: 06 81 71 61 60

Creatieve ochtend bij The Culture
Iedere vrijdag vanaf 10:30
tot ongeveer 13:30 zijn wij
creatief bezig, dit kan zijn
van diamond painting tot
kaarten maken, kleuren,
stempelen. Er zijn wel wat
spullen aanwezig, dus als
het daar is en je wilt iets
uitproberen kan dat altijd.
En mocht je iets willen
uitproberen kan er altijd
naar gevraagd worden,
en wie weet hebben we
het thuis en kunnen we
de week erop meenemen.

Wilt u koffie of thee dan
kost dit 50 cent, de rest
is gratis. Het is wel het
handigst om zelf ook
wat knutselspullen mee
te nemen, bijvoorbeeld
een werkje waar je al
mee bezig bent dit kunt
u dan bij ons gezellig
afmaken. We proberen
toch wat gezelligheid in
deze nare tijd te brengen,
maar hierna als deze periode voorbij is gaan
we ook gezellig door.

Wij zijn te vinden in
The Culture aan de
Mozartlaan 670.
Hopelijk tot snel! Angela
en Sandra!

De Full Speed Ukkentraining,
Voetbal voor kleine Lieke's en Frenkie's. Samen plezier maken.
Elke week nieuwe spelletjes om de aan de bal te wennen.
Ukkenvoetbal maakt de overstap naar de JO-7 pupillen makkelijk.
Voor wie, waar en wanneer?
Voor meisjes en jongens vanaf (bijna) 4 tot 6 jaar.
Aan de Kerkpolderweg 5 in Delft.
Elke zaterdagochtend tussen 10 en 11 uur.
Gratis en vrijblijvend meedoen?
Ga naar: https://www.fullspeed.nl/ukkenvoetbal
Of kom zaterdagochtend gewoon naar Full Speed.
D.S.V. Full Speed is jouw voetbalfamilie!

(Foto // Angela en Sandra)

Buurtrecept kipkerrie met boontjes //
door Helena van der Hoeven
Ik ben Helena van der Hoeven en woont samen met mijn zoon en man in
de buitenhof (Handellaan). Koken is onze grootste hobby en hier dus een
recept wat ik graag maak voor mijn gezin en wat ik heel lekker vind om met
jullie te delen .

Ingrediënten

Werkwijze
Boontjes koken en afgieten, kipfilet met de kerrie, ketjap, peper en zout
goed omscheppen. Verwarm de olie in een braadpan en bak hier de kipfilet in goed bruin. Voeg de knoflook en ui toe en bak even mee, voeg dan
de champignons en paprika toe en bak even door. Het bouillonblokje in 1
dl water oplossen, doe de slagroom erbij en voeg dit aan de kip toe.
Laat het mengsel inkoken voeg de maizena toe als de saus iets dikker
zou willen de saus strooi de bieslook net voor het opdienen erbij
Boontjes
Ui en de knoflook aanfruiten en daarna de
boontjes erbij. Heerlijk met rijst!

1 kilo kipfilet
2 theelepels hete kerrie
2 eetlepels ketjap manis
4 eetlepels olijfolie
2 tenen knoflook
1 ui
1 bakje champignons
1 rode paprika
1 kippenbouillon blokje
1.5 dl slagroom
2 eetlepels bieslook
zout en peper
maizena
Voor de boontjes
1 ui
teen knoflook
peper en zout

Bakkie doen
in de Vierhovenkerk
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…
Tussen 10 en 11:45
uur, voor een kort
momentje of langer,
aan ieder de keus.
Deze maand nog op
17 februari, daarna op
3 en 17 maart, enz.
Deze uitnodiging is
bedoeld voor leden
van de Vierhovenkerk
en buurtbewoners
in de Buitenhof.
Ook kinderen zijn
natuurlijk welkom.
Graag

tot

dan!

Binnen de regels
die dan gelden
vanwege Corona.
Locatie //
Obrechtstraat 50,
2625 XN Delft
Vo o r
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

Bij Karlas fietsen heeft u de keuze uit verschillende merken
fietsen waaronder Batavus, Gazelle, Giant en Sparta. Voor
de kids hebben wij de merken Puky en Loekie. Maar ook
voor een elektrische fiets bent u bij ons aan het juiste adres.
Wij hebben ook een ruime keuze aan tweedehands fietsen
die helemaal zijn nagezien en in topconditie verkeren.
Ziet u een leuke fiets bij ons in de winkel staan?
Schroom dan niet en kom een proefrit maken.

Altijd een fiets die bij je past...

Karlas Fietsen BV
Bartokpad 4, 2625 AB Delft
Telefoon 015 257 25 45
E-mail
info@karlasfietsen.nl
Internet www.karlasfietsen.nl

Laat de Buitenhof stralen!		

Tekst (Foto // ??)
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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@buitenhofbruist.nl

.NL
Hartverwarmende
wensen uit onze wijk
Weet u het nog? Warme
Wensen voor Warme
Mensen. In december hebben we samen
met alle ondernemers
uit de Buitenhof heerlijke verse oliebollen
aangeboden, met warme chocolademelk en
een prachtige foto bij
de kerstboom bij The
Culture. Buurtbewoners
konden hun wens voor
hun dierbare, familie of
vrienden inleveren en
aan de boom hangen. De
sfeer was intiem, gezellig,
ontspannen en echt. Met
heerlijke kerstmuziek op
de achtergrond dronken
buren een warme choco
met slagroom, gingen gezinnen met elkaar op de
foto en kwam uiteraard
ook onze burgemeester
even haar wens aan de
kerstboom ophangen.

Een paar
wensen voor 2022
die we graag uit
zien komen

� Dat in 2022 alles weer
normaal wordt, dat
iedereen bij elkaar mag
en dat wij in deze wijk
leuke dingen kunnen
doen met elkaar.
� Dat we goed naar
elkaar luisteren en elkaar
proberen te begrijpen.
� Dat er volgend jaar
weer veel leuks en
moois te doen is in
Delft voor jong en oud,
ondanks de corona!
� Dat er veel meer
pleeggezinnen komen
uit verschillende culturen,
zodat er geen kinderen
meer in kindertehuizen
opgroeien, maar een
plekje krijgen in een gezin
van hun eigen cultuur.
� Dat de lockdown snel

stopt (…) dat we naar de
ander omzien.
� Een gezellige burendag 2022!
Bekijk het korte filmpje
vann Warme Wensen
voor Warme Mensen
via de QR-code en
geniet nog even na. We
willen in het bijzonder
alle ondernemers uit
de Buitenhof en de
gemeente Delft bedanken
voor het mede mogelijk
maken van dit initiatief.
Op een prachtig 2022!

DELFT:
WINKELCENTRUM VRIJHEIDSLAAN
& MARKT 4
WWW.IJSSALONLUCIANO.NL
(OI5) 364 16 52

KopieKoffie is weer open!
ma 12.30 - 16.00u. · di t/m do 10.00 - 16.00u. · vr 10.00 - 14.00u.

Kom voor een koffie, lunch, om te
flexwerken of gewoon even een
praatje - met een romige
cappuccino, met natuurlijk onze
huisgemaakte kaneelbroodjes.
Of proef onze maand-special:
onze roze flamingo-cino!
Chopinlaan 377
2625 TN Delft
015 2024 777
info@kopiekoffie.nl

Alleen BuitenhofBruist ontvangen? Haal onze sticker op!

(Foto // Adam Klugkist)
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