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

De buurtfabriek //
Verbinder met een ziel //
Pagina 8/9

De Buitenhoffer //
Leja van der Hoek //
Pagina 3

Samen in actie // Voor
Oekraïense vluchtelingen
// Pagina 12

Ondernemen //
Jeroen is een echte
klikspaan! // Pagina 13

100 euro
winnen?
Bedenk
een naam
voor The
Culture

(Foto // Paul Leistra)

Sociaal kwartiermakers eerste
stap in droom buurtfabriek
“De meeste dromen zijn
bedrog”, zong ooit een
'gevallen' zanger. Maar
wie nooit droomt, zal altijd een grijze muis blijven. Tijdens een drukbezochte avond in de refter
van de Vierhovenkerk
aan de Obrechtstraat
legt Harmen van der
Laan het 40-koppige publiek uit hoe de dromen
over de zogenaamde
Buurtfabriek eruit zien.
Door // Mike Reuser

We schrijven vrijdag 25
maart en op initiatief van
BuitenhofBruist droomt
Van der Laan in de refter van de kerk hardop.
Hij doet dat namens De
Rode Feniks, Cultuurhuis,
CanIDream, DOK, Werkse
en Open Kaart en geassisteerd door stadsbouwmeester Tako Postma en
het gaat over de verwezenlijking van een Buurtfabriek
in de wijk. “Liefst hebben
we in 2023 een eerste pilot, een plek, een tijdelijk
gebouw. Maar we moeten

ons niet blindstaren op
stenen en vergunningen.
We moeten beginnen
met sociaal kwartiermakers, die in ons buurtbivak
rondlopen en de aandacht
hebben voor de mensen.
Daaruit groeit onze droom:
de Buurtfabriek in ons
Buitenhof.”

representanten van 5 politieke groeperingen en vooral veel buurtbewoners, met
elkaar in gesprek over de
Buurtfabriek. Met behulp
van vele gekleurde postits mogen de bezoekers
al snel losgaan in al hun
creativiteit. Bijvoorbeeld
om een antwoord te
geven op de vraag: ‘Stel,
Wa t b r e n g j i j we wonen met elkaar
mee?
in één dorp: wat zou jij
T i j d e n s d e a v o n d , meebrengen waar we met
tussen de voordrachten z’n allen wat aan hebben?’
van de sprekers door,
gaan de aanwezigen, Lees verder op pagina 8...

Mening op straat
Een droomplek in de
Buitenhof. Wat is dat?
Wat past bij zo’n plek?
Maar vooral: wat mis jij
nog in de wijk? We vroegen het 3 mensen.

“Een buurtwinkel. Een
plek waar je overbodige spullen kan brengen.
Gerund door een leidinggevende en vrijwilligers.
Als je iets brengt, krijg je
punten om nieuwe tweedehands spullen te halen.
Een echte verbindende
ontmoetingsplek in de wijk.”

“Een studieondersteuningscentrum voor kinderen, bijvoorbeeld voor hulp
met de Nederlandse taal.
Of een moedersgroep voor
moeders met kleine kinderen of baby's die ondersteuning kunnen gebruiken. En
activiteiten zodat bewoners
elkaar beter leren kennen.”

“Een loket in de wijk waar
kwetsbare ouderen en
mensen met taalmoeilijkheden worden doorverwezen naar hulp die ze zoeken.
Maar ook bankjes voor
ouderen op een zichtbare
plek. En investeer in onze
jongeren!”

Carolijn Booij (55) Shadi Haddad (36)
Plateelschilderes
Verbindend specialist
migrantenkerken

To n R e i b e r ( 7 4 )
Lid van een bewonerscommissie

De verbinding, Buitengewoon, the Connection,
Buitenhof Place en de
Bubbel, dit zijn 5 van
de namen die al zijn
ingestuurd als alternatief voor The Culture.
Hoe vind jij dat het wijkcentrum in de Buitenhof
moet gaan heten? Denk
jij nu de perfecte naam te
hebben, mail die dan naar
info@buitenhofbruist.nl en
maak kans op 100 euro
boodschappentegoed,
voor een supermarkt naar
uw keuze.

Vandaag
drukwerk
nodig?

print- en drukwerk
met sociale impact in Delft

Laat de Buitenhof stralen!		

Bounce-training om weerbaarheid
van tieners te vergroten
‘Wanneer ben je voor
het laatst verdrietig geweest en waarom?’, deze vraag werd
gesteld tijdens de vierde Bounce-training
voor tieners op 15
maart. Deze keer ging
het over omgaan met
emoties het versterken van de veerkracht.
De tieners uit de wijken
Buitenhof, Voorhof en
Tanthof vinden het eerst
een moeilijke vraag, maar
als jongerenwerker en
cursusleider Martin Kamp
vertelt over zijn verdrietige moment, komen ze
los. Ik heb vandaag ruzie
met mijn moeder gehad’,
“Ik bestelde wat bij
McDonalds, maar kreeg
heel wat anders”, ‘De
meester was boos omdat
ik mijn huiswerk niet had
gemaakt’, “Ik mocht niet
buitenspelen”. Al snel
komen ook verdrietigere
momenten naar voren:
een huisdier dat is ingeslapen, een oma die is
overleden en een opa
waar geen contact meer
mee is.

(Foto // Jessica Hendriks)

Sterk in de
schoenen

beter voor zichzelf opkomen. Het zou mooi zijn
D e B o u n c e - t r a i n i n g als ze zichzelf ook beter
is een initiatief Delft leren kennen en weten
voor Elkaar, in samen- wat ze kunnen doen bij
werking met Stiching bepaalde emoties.”
Rode Feniks, The Mall,
Stichting Welbevinden, Stop zeggen
het JIP , Human Security Een van de kinderen
Collective en Canidream. zegt echt van de trai“Met deze training willen ning te leren. “De vorige
we de jeugd handvatten keer hebben we geoegeven om sterk in hun fend om stop te zeggen.
schoenen te staan”, legt Toen alle jongens van de
Martin Kamp uit. “In 7 week op mijn sprongen,
sessies leren we de jeugd heb ik stop geroepen en

gingen ze van mij af.” Feniks of mail naar //
Een ander zegt: “Ik word info@delftvoorelkaar.nl
niet zo snel boos op
school en de juf hoeft mij
minder te waarschuwen”.

Pilot

Deze eerste serie van
Bounce-trainingen is een
pilot. Bij voldoende interesse worden meer trainingen georganiseerd.
Interesse? Neem dan
contact op met een van
de samenwerkende partners van Stichting Rode Door // Jessica Hendriks

Hart voor Delft //
winnaar in de Buitenhof
procent van de stemmen. Gevolgd door D66
(14 procent) en Hart
voor Delft (14 procent).
In Jongerencentrum The
Culture was het ook Hart
voor Delft die aan het
langste eind trok (18 procent). D66 (11 procent) en
Door // Jessica Hendriks GroenLinks (11 procent)
volgden.
Wel was er verschil
tussen de 3 verschil- Lage opkomst
lende stembureaus. 52 procent van de inBuitenhoffers die hun woners in Delft ging op
stem bij Wijkcentrum 14,15 of 16 maart naar de
Het Buitenhuis uit- stembus. In de Buitenhof
brachten, kozen voor lag de opkomst veel laHart voor Delft (16 pro- ger. Bij Wijkcentrum Het
cent), D66 (15 procent) Buitenhuis kwam 39
en STIP (15 procent). procent van de stemTerwijl bij Wooncentrum gerechtigden opdagen.
Buytenwehe CDA op Bij Jongerencentrum
nummer 1 stond met 29 T h e C u l t u r e w a s
Buitenhoffers hebben met de gemeenteraadsverkiezingen
het meest gestemd
op Hart voor Delft, gevolgd door D66 en
GroenLinks. Dat blijkt uit
cijfers van de Kiesraad.

d a t 2 9 p ro c e n t e n
b i j Wo o n c e n t r u m
Buytenwehe 28 procent.

Meeste stemmen

Van de Buitenhofse politici die meewerkten
aan de speciale gemeenteraadeditie van
BuitenhofBruist heeft
Sivan Maruf de meeste
stemmen in Delft gehaald.
De lijsttrekker van D66
kreeg 2.030 stemmen.
Miranda Voogt (VVD)
kreeg 653 stemmen,
Jeanette Chedda (Bij1)
532, Heera Dijk 253 en
Deyar Jaff 122.

WIL JIJ MET KORTING NAAR ORANJEKOORTS FESTIVAL?
TOT EN MET 24 APRIL KRIJG JE BIJ IEDERE €25 AAN
BOODSCHAPPEN BIJ JUMBO BUITENHOF €5 KORTING OP
DE LAATSTE ENTREEBEWIJZEN
OP = OP
KIJK VOOR DE ACTIEVOORWAARDEN OP
ORANJEKOORTSFESTIVAL.NL/ACTIE

De
Buitenhoffer//
Leja van der
Hoek (72)

Een leuke vrijwilligersbaan
stond op de bucketlist
500. Zoveel stellen
heeft Leja van der
Hoek in de afgelopen
20 jaar getrouwd als
trouwambtenaar van
de gemeente Delft.
Maar veel Buitenhoffers
zullen haar nog kennen
van de computershop
aan de Vrijheidslaan
of als gemeenteraadslid. Inmiddels
geniet zij volop van
haar kleinkinderen en
haar prachtige uitzicht
vanaf de Mozartflat.

“Kijk dit kaartje kreeg ik
van een stel dat ik heb
getrouwd. Er zat ook een
cadeautje bij. Dat is toch
lief. Dat doet dan echt
wat met je. Het begon
met een opmerking
toen ik voor de
VVD in de Delftse
gemeenteraad
zat. In die tijd
kwam het
denken in
producten op.
En zo
w e rd
trouwen
ook een
product.
Ik was

het daar niet helemaal instortte was het ook
mee eens én als je vindt gedaan met ons bedrijf. Tandheelkundige
dat je iets beter kan, moet Dat was een hard gelag.” hulp
“Een leuke vrijwilligersje het zelf doen!”
baan was het sluitstuk
Bucketlist
Computershop “Mijn man en ik scheid- van de bucketlist. Ik heb
“Ik ben in 1970 getrouwd den en ik verhuisde er meerdere. Je vindt mij
met een Delftse student met mijn kinderen naar geregeld bij World Art aan
en verhuisde daarom de Mozartflat. Daar de zuidrand van Delft.
van Dordrecht naar Delft. woon ik nog steeds Maar echt belangrijk werk
Zelf had ik een secre- met veel plezier. Het is doe ik als voorzitter bij
tariële opleiding en al er rustig en we hebben Stichting Urgente Noden
snel kwam ik te werken een prachtig uitzicht. Delft en omstreken. Wij
helpen mensen die in de
als secretaresse van
burgemeester Ad Oele. Woonbron begint nu problemen zitten. Een
Hij nam mij wel eens met een renovatie. Mooi tijdlang is huisvesting
mee naar bijeenkomsten natuurlijk dat ze investe- een probleem geweest.
en op die manier leerde ren in de flat. Maar dat Mensen die werden uitgeik de stad snel kennen. betekent wel dat we tot zet omdat ze de huur of
Ondertussen begonnen december niet op ons de energierekening niet
mijn toenmalige man en balkon kunnen zitten. konden betalen. Gelukkig
ik met het opbouwen Ik hoop dat ze daar nog is dat in Delft niet echt
van onze eigen compu- iets voor bedenken. een probleem meer. Alle
tershop. We waren toen Een plekje waar bewo- instanties werken goed
echt vernieuwend bezig.” ners wel even buiten met elkaar samen. Wat
we veel meemaken, zijn
kunnen zitten met een
mensen met rekeningen
kopje koffie. Ik heb zelf
voor tandheelkundige
Dollarkoers
al wat ideeën daarhulp. Dit komt vooral
“In 1976 begonnen wij
voor geopperd bij de
doordat tandzorg niet
onze computerwinkel
woningbouwcorporatie.
meer in het basispakaan de Vrijheidslaan. Het
ket van de zorgverzezat op de plek waar nu
Nee, stilzitten doe ik niet.
kering zit. En dat heeft
het café zit. Het werd
Toen ik op mijn 65ste met
schrijnende gevolgen.”
geopend door burgepensioen ging, heb ik
meester Oele. Zijn secreeen bucketlist gemaakt.
taresse was ik niet meer.
Oma worden, had ik
Ik had een fulltime job
niet zelf in de hand,
aan de winkel. Al snel
maar is gelukt.Naar
verhuisden we ook van
Santiago de Compostella
de Foulkeslaan naar de
wandelen, heb ik ook
Koetlaan. De computergedaan. En de reis naar
werkplaats was aan de
China is ook gemaakt.
Buitenhofdreef. We deden
Leren piano spelen
veel zaken met Amerika
staat nog op die lijst.”
Door // Jessica Hendriks
en toen de Dollarkoers

Buurtbewoners doen mee
met Nederland Schoon
Op zaterdag 19 maart
heeft de Fledderusbuurt
meegedaan aan de
landelijke opschoondag
van Nederland Schoon.
Jong en oud verzamelde al het zwerfafval wat
er in de buurt lag. Het
resultaat: vele volle vuilniszakken en een schone omgeving. Voor de
kinderen was er een
extra uitdaging. Naast vuil

(Foto // Aad van der Hoeven)

konden zij ook zoeken en te snoepen. Het was
naar chocolade paas- weer een groot succes.
hazen. Na afloop kreeg
iedereen wat te drinken Door // Aad van der Hoeven
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De Buitenhof krijgt een eigen wijklied!
Informatieavond
Maandag 16 mei //
20:00 – 21:00 uur //
@The Culture

Workshops
Maandag 23 en 30
mei // 20:00 – 21:30
uur // @The Culture

Ontdek alles over het
wijklied. Inloop vanaf
19:30 uur.

Onder begeleiding
van muzikanten
uit de buurt, het
Delftse cabaretduo Maartje & Kine
en de muzikanten
van de Koninklijke
Harmoniekapel Delft
gaan we schrijven, zingen, muziek
spelen en rappen.

Het is tijd voor een
wijklied, speciaal voor
de wijk Buitenhof! Een
wijklied voor en door
wijkbewoners over de
stad, buurt of straat waar
je woont. Het leuke is:
iedereen kan meedoen,
of je nu een instrument
speelt, rapt, zingt of
graag teksten schrijft.
Kom langs en doe mee!

Zo maken we samen
het wijklied. Speel
je een instrument?
Neem deze dan gerust mee! Inloop vanaf 19:30 uur.

Buitenhof in portret //
Het verhaal van Helen Smees
Helen Smees deed mee
aan het project ‘Buitenhof
in Portret’: “Ik ben eigenlijk geen type om me te
laten boetseren, want
ik sta niet graag op
de voorgrond. Maar ik
vind het idee achter het
project heel mooi, omdat
het gaat om het verhaal
achter de persoon.”
Helen kwam op haar
twaalfde vanuit Suriname
naar Nederland.
Inmiddels woont ze 48
jaar in Delft en 30 jaar
in de wijk Buitenhof. “Ik
vind het nog steeds een
fijne buurt om te wonen.
Achter mijn woning is

een groot grasveld met
veel bomen en vogels. Ik
vind het heerlijk als ik ’s
ochtends wakker word
en de vogels hoor fluiten.
Dat geeft me echt een
Surinaams gevoel.” Helen
heeft veel meegemaakt in
haar leven, maar zoals ze
zelf zegt: “Ik zie gelukkig
altijd weer het nut van
het leven. Ik wil zoveel
mogelijk bereiken en
geef niet makkelijk op.”
Het complete verhaal
van Helen vind je online
via www.cultuurhuisdelft.
nl/nieuws/helen-smees
Woon je in de Buitenhof

Voor iedereen die het
leuk vindt om met theater
bezig te zijn!

Geef je op en
doe gezellig mee!

We repeteren elke week
van 15:15 tot 16:15
uur en werken toe naar
de eindvoorstelling
op zaterdag 18 juni.
Zin om mee te doen?

Tijd om het wijklied
aan de wijk te laten
horen! Het wordt een
feestelijke dag met
elkaar.

Helen Smees met haar
portret in klei gemaakt door
kunstenares Efrat Zehavi.
(Foto // Esther de Cuijper).

Aanmelden kan via //
suzanne@cultuurhuisdelft.nl
De kosten zijn 1 euro
per kind, per les.
Data // maandag 9, 16,
23 en 30 mei, zaterdag 4
juni en maandag 13 juni.
Locatie//
Rembrandtschool aan de
Rooseveltlaan 49.

In het theater
Zaterdag 25 juni
(middag & avond) //
@Theater de Veste
We staan 2 keer
op het podium van
Theater de Veste met
het wijklied!

Locaties
Wijkcentrum The
Culture (Mozartlaan
670) en Theater de
Veste (Vesteplein 1).
Wil je meer informatie
of je aanmelden?
Mail dan naar //
suzanne@cultuurhuis
delft.nl

Cabaretduo Maartje & Kine
(Foto // Corné van der Stelt)

Gratis proefles //
gitaar, piano of zang

en wil je ook jouw verhaal
delen? Geef je dan op via Elke donderdag geven
// annemarie@cultuurhuis de muziekdocenten van
DRØN piano‑, gitaar- en
delft.nl
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? Aanmelden kan
via info@dronmuziek.nl.
Tot snel!

Doe mee met de theaterlessen!
Ben je tussen de 7 en
12 jaar oud en woon je
in de Buitenhof? Doe
dan in mei en juni mee
met de theaterlessen
van Suzanne Vissers. Je
gaat aan de slag met de
basisregels van toneelspel, zoals het spelen
van een rol, uitbeelden
van emoties, samen
spelen met anderen en
het leren van de teksten.

Openluchtfinale
Zaterdag 18 juni
// @The Culture

Tip

Jeugdfonds Sport &
Cultuur betaalt het
lesgeld voor kinderen
en jongeren waarvan
de ouders te weinig
geld hebben om dit
zelf te betalen.
Meer weten?
Mail naar
moen@rode-feniks.nl

Ondernemers in de Buitenhof // Full Speed

Padel! De snelst groeiende sport
van ons land bij Full Speed!
Een keer geen interview, maar ander gaaf
nieuws. DSV Full Speed
breidt haar sportieve
activiteiten nóg meer
uit. Met 6 padelbanen.
Jullie kennen Full Speed
al van voetbal en tennis.
Maar er is veel meer. De
vereniging stelt haar
terrein graag open voor
bezoekers. Jong en oud
kunnen een balletje
trappen, tafeltennissen,
basketballen en beachvolleyballen. Er zit sinds
kort zelfs een BSO van
Les Enfants.
In mei komt hier padel bij.
Padel is de snelst groeiende sport in Nederland en
wordt overal enthousiast
ontvangen. Dit dynamische spel komt uit Spanje
en is, na voetbal, daar
al de tweede sport. Het
ziet ernaar uit dat padel
bij ons ook erg populair
wordt en binnenkort zelfs
tennis voorbij zal streven.

Spelplezier

Padel is een soort combinatie van tennis en
squash. Het wordt gespeeld op een rondom
afgesloten baan. De puntentelling is gelijk aan die
bij tennis. Iedereen kan
padel spelen, jong of oud.
Het is namelijk makkelijk
te leren, zodat je al snel
een wedstrijdje kan doen.
Spelplezier staat echt
voorop. Omdat een padelbaan de helft kleiner is
dan een tennisbaan, zijn
de afstanden korter en
kan je het spel ook op hogere leeftijd prima spelen.

6 openluchtbanen. Elke
baan heeft z’n eigen ledverlichting. Reserveren
doe je via de Playtomic
app, die iedereen gratis
kan downloaden in de
Apple- of Google-store.
Je hoeft dus geen lid te
Geen lid
Het bestuur van Full worden, het is Pay & Play.
Speed heeft ervoor geko- Rackets en ballen huur
zen om 3 van de huidige je of koop je in een ver6 tennisbanen om te laten koopautomaat die naast
bouwen naar padelbanen. de banen staat.
Op de andere 3 banen
kan je gewoon blijven Laagdrempelig
tennissen. Op 1 tennis- Padelspelers kunnen
baan passen 2 padelba- kleedruimtes en de kantinen. Full Speed krijgt zo ne van Full Speed gebrui-

Met padel biedt Full Speed nóg meer vermaak voor jong en oud.
(Foto // Klikspaan)

ken. Full Speed is uitstekend bereikbaar met de
Kijk voor meer
auto. Je parkeert gratis
informatie kijk op
langs de Kerkpolderweg.
www.fullspeed.nl
Kom je met de fiets, dan
zet je die veilig binnen het
of de Playtomic
hek op het terrein. Zeker
website en app
voor onze Buitenhof en
de naastliggende wijken
biedt Full Speed zo wéér
een laagdrempelige en
moderne sportactiviteit.
Het bestuur rekent erop
dat deze een groot succes wordt en proost alvast op een succesvolle
toekomst voor Full Speed
en het Padel in Delft. Door // Marc Fahrner

Henk vertelt over zwemmen
in Kerkpolder // Mijn spieren
worden al soepeler
Henk - we mogen hem
bij zijn voornaam noemen - zwemt zo’n 2 keer
per week. “Dat is goed
voor mijn gewrichten”,
vertelt hij. “De afgelopen jaren merkte ik dat
ik wat minder soepel
werd, echt een ouderdomskwaaltje. Op aanraden van mijn vriend
ben ik gaan zwemmen.
Omdat zwembad
Kerkpolder ‘om de hoek’
ligt, was dit zwembad
voor mij de meest voor
hand liggende keuze.
Maar niet alleen omdat
het zo lekker dichtbij is.
Ik koos er ook voor omdat zij een bad hebben

(Foto // Sportfondsen)

met een permanente
watertemperatuur van
32 graden! Ik heb er nog
steeds geen spijt van en
zwem telkens ongeveer
3 kwartier. ’s Ochtends
of tussen de middag. Ik
merk dat het zwemmen
helpt. Mijn conditie gaat

vooruit en mijn gewrichten worden soepeler. In
de directe nabijheid van
het zwembad is bovendien ruim voldoende gratis parkeergelegenheid.
Zowel voor de fiets als
voor de auto.”

Laat de Buitenhof stralen!		
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Ik sta iedere dag op met het idee dat ik
weer op visite ga
Wanneer we langsgaan
bij mevrouw Strik doet
Liane de Waal, collega
Hulp bij het Huishouden,
enthousiast de deur
open. Liane werkt al
sinds 2003 bij Pieter van
Foreest in de huishouding en komt al jarenlang
over de vloer bij mevrouw
Strik. Ze hebben in die
tijd samen een mooie
band opgebouwd.
Mevrouw Strik vertelt: “Ik
ben 92 jaar en krijg al 11
jaar hulp van Liane. In het
begin kwam ze om de 14
dagen, toen kon ik nog wat
meer zelf doen. De laatste
jaren komt ze elke vrijdag. Maar ik probeer nog
zoveel mogelijk zelf te doen
hoor, lekker bezig blijven!”
Om daad bij het woord
te voegen, gaat mevrouw
gelijk een lekker kopje
koffie zetten. Liane: “Ik
doe dan het wat zwaardere
werk, zoals stofzuigen, de
badkamer schoonmaken,
de ramen binnen zemen
en het bed opmaken.”
Mevrouw Strik: “We
hebben het heel leuk
samen. In haar vrije tijd
helpt ze me vaak als ik
naar een specialist moet
en wanneer ik nieuwe

kleding nodig heb, gaan
we samen winkelen en
een kopje koffie drinken.”
Mevrouw Strik heeft zelf
geen kinderen en Liane
heeft geen moeder meer.
“We zijn dus eigenlijk tot
elkaar veroordeeld,” lacht
Liane. Vanaf het begin
hebben de 2 al een hele
leuke klik. Mevrouw Strik:
“Haar kleindochter noemt
mij kleine oma.”

Ik heb hele leuke,
lieve cliënten

Liane: “Ik heb hele leuke,
lieve cliënten waar ik graag
kom.” Een ander groot
voordeel van werken in
de huishouding? “Het
is heel flexibel werken:
soms komt het niet uit
voor een cliënt als ik ’s
ochtends langskom, dan
kan ik zelf met de cliënt
afspreken dat ik dan in
plaats daarvan ’s middags
kom. Je bent zo vrij als
een vogel in dit werk.”

goed in de gaten. Zo had
ik laatst nog een overleg
met een zoon van 1 van
mijn cliënten, omdat ik mij
zorgen maakte over zijn
vader.” Liane denkt dat zij
zoiets sneller signaleert dan
familie of thuiszorgmedewerkers, omdat ze wekelijks langskomt voor een
langere tijd. “Gelukkig krijgen we zelf ook trainingen
Ik hou mijn
om met zulke situaties om
cliënten goed
te gaan. Zo heb ik bijvoorin de gaten
beeld een training gehad in
Het werk is veel meer dan onbegrepen gedrag, want
schoonmaken. Liane: “Ik we komen ook in aanraking
voel me erg verantwoor- met mensen met demendelijk en houd mijn cliënten tie. Ik heb veel geleerd

over dementie, hoe je het
kan herkennen en hoe je
ermee om moet gaan.”

In geen enkel
beroep als de
zorg word je zo
gewaardeerd

Niet alleen met haar cliënten, maar ook met haar
collega’s kan Liane het
goed vinden. Ze ziet ze dan
wel niet zo vaak, maar ze is
wel vol lof over haar team:
“Ik heb een heel fijn team
waar ik bij terecht kan. De
sfeer is gewoon ontzettend goed en we denken

Informatiecentrum
dementie vanaf 15 april
alle werkdagen bereikbaar
Voor iedereen die vragen heeft over dementie en/
of geheugenproblemen is het mogelijk om contact
op te nemen met het informatiecentrum dementie. Professionele medewerkers staan alle werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur klaar om vragen
te beantwoorden en passend advies te geven.
Contact opnemen
U kunt alle werkdagen van 10.00 tot 16.00
uur bellen naar // 088 – 166 88 23 of mailen //
informatiedementie@pietervanforeest.nl
Pieter van Foreest
Wonen, zorg, behandeling
en welzijn in het Westland,
Delft, Midden-Delfland
en Pijnacker- Nootdorp

Meer informatie?
015 515 50 00
contact@pietervanforeest.nl
www.pietervanforeest.nl

Meer informatie over
werken?
015 – 515 50 50
werken@pietervanforeest.nl
www.werkenbijpieter.nl

Thuiszorgwinkel
Papsouwelaan 474, Delft
0800 – 288 77 66
verkoop@vegrover
pleegartikelen.nl

(Foto // Pieter van Foreest)

met elkaar mee, ook als er
privé iets speelt.” Ook door
Pieter van Foreest voelt
Liane zich gewaardeerd.
“Bij bijeenkomsten wordt
gezorgd voor een lekker
hapje en drankje, ik krijg
geregeld een complimentje
van mijn leidinggevende en
het werk verdient ook best
leuk. Daarnaast krijg je nog
een eindejaarsuitkering en
een fitnessvergoeding.”
Het allerleukste aan haar
werk? “Dat is dat ik iedere morgen als ik opsta het
idee heb: ‘Ik ga weer op
visite.’ Want zo voelt het
voor mij.”

De dag
van ...

Maatschappelijk werkster
achter de kassa
Hoe ziet jouw dag eruit? Elk nummer van BuitenhofBruist vragen we dit aan een
bewoner. Deze keer: Nathalie Hoevenaar (49)
07.30 uur

“s Ochtends help ik eerst
mijn zoon Jay (9) naar
school. Ik maak een ontbijtje voor hem en zorg dat
zijn tas klaarstaat.
Hij zit op de Titus
Brandsmaschool en
loopt daar
met vriendjes naar toe.
Daarna neem
ik even een
momentje
voor mezelf.
Soms relax
ik nog even
met een
gezichtsmasker op
of haal ik
de stofzuiger
door het huis.”

9.30 uur

“Tijd om naar het werk te
gaan. Ik werk 3 dagen per
week bij de Jumbo in de
Buitenhof. Al 22 jaar. Ooit
begonnen bij de Kopak,
vervolgens meegegaan
naar de C1000 en de
Jumbo. Om 10.00 uur
begint mijn dienst. En dan
kruip ik altijd met een big
smile achter de kassa. Ik
krijg vaak complimenten
over mijn vrolijke humeur,
maar ik vind mijn werk ook
gewoon echt heel leuk.”

12.00 uur

“Lunchen doen ik altijd
binnen. Samen met mijn
collega’s is het altijd
gezellig. Met een groepje
oudgedienden spreken
we ook nog wel eens af
na werktijd voor een spelletjesavond of etentje. Na de
lunch stift ik nog even mijn
lippen, want ik ben
een echte ijdeltuit.”

12.30 uur

“Opnieuw achter
de kassa komen
de verhalen weer
los. Veel mensen kennen
mij inmiddels wel. Ik ben
eigenlijk een soort van
maatschappelijk werkster. Laatst ben ik met een
collega naar de 101ste

verjaardag van een klant
in de Vijverhof geweest. Zij
komt al jaren bij ons, maar
kan nu niet meer zelfstandig naar de supermarkt
komen. Ze was zo blij om
ons te zien. Dat is mooi.”

15.30 uur

“Even achter de kassa
vandaan voor een theemomentje. En dan de laatste
kassaronde. In onze supermarkt komen verschillende klanten. De ouderen
kopen vooral groenten,
cake en chocolade. De
studenten gaan voor bier
en pizza en de tieners voor
energydrank en frikandelbroodjes. Ik zie wel eens
producten voorbij komen
waarvan ik mij afvraag wat
ze gaan maken. Zo krijg
ik af en toe nog wel eens
recepten toegespeeld.”

om te doen. Ik probeer 3
keer per week te sporten.”

20.30 uur

“Als mijn zoon naar
bed is, kijk ik televisie. Massa is Kassa en
Goede tijden, Slechte
tijden, dat soort programma’s. Even lekker niks.”

Wil jij ook jouw
dag met ons
delen?
Mail dan naar
info@buitenhof
bruist.nl

18.00 uur

“Mijn ouders hebben Jay
van school gehaald. Zij
wonen in het Rode Dorp,
daar ben ik ook opgegroeid. Na het werk ga ik
bij hen eten. Of ik ga eerst
even langs de sportschool
en haal hem na het eten op.
Op dinsdag doe ik mee met
een circuittraining buiten bij
de sportschool. Ontzettend
leuk en intensief. Goed Door // Jessica Hendriks

Laat de Buitenhof stralen!		
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Vervolg Cover
Wat past bij
zo’n plek?

we stappen zetten naar
zo’n droomplek voor
“Uiteindelijk zijn wij de onze wijk?” en “Wat vind
wijk”, onderstreept Van jij passen bij zo’n plek?”.
der Laan. Hij neemt hierbij de sleutelwoorden Al het moois
“houden vol” en “houden De insteek gaat op 2 pilavan” in de mond. Onder ren: de komende jaren
de werktitel ‘Buurtfabriek’ sociaal kwartiermakers in
hebben Moen Mangroe, de wijk – vanuit bewoners
Miriam Plato en Harmen zelf, als medeburgers en
van der Laan samen met ervaringsdeskundigen,
een aantal andere bewo- parallel met de focus op
ners vanuit de Rode een nieuwe plek waar al
Feniks de afgelopen jaren het moois samenkomt.
dit idee ontwikkeld. Nu is Na de introductie van
de tijd gekomen om dit Van der Laan was het
idee te lanceren en uit tijd voor vragen, en hield
de doeken te doen. Een Stadsbouwmeester Tako
bruisende plek voor de Postma zijn visie op de
Buitenhof. Een plek van buurtfabriek hoe dit past
cultuur, buurtactiviteiten in de totale context en
en ondernemerschap. hoe het mogelijk gemaakt
Een plek waar ruimte is kan worden.
om te ontdekken, te groeien en te vieren wat er is.
Centraal staan verder nog
vragen als “Hoe kunnen

Wijkkrant BuitenhofBruist organiseert dit jaar elke
editie een buurtgesprek over een relevant thema
uit onze wijk. Op vrijdag 25 maart ging het gesprek
over het idee van ‘de buurtfabriek’, een idee wat
afgelopen jaren bij een aantal bewoners vanuit de
Rode Feniks is ontstaan: een bruisende plek waar
bewoners, ondernemers en sociale partners rondom cultuur, werk, taal en sociaal ondernemerschap
mensen uit de buurt met elkaar verbinden.

Bekijk via de
qr-code de avond
terug op YouTube
– en de hele
verhalen van
Tako Postma
(Stadsbouwmeester)
en Harmen van
der Laan
(Rode Feniks).

(Foto // Paul Leistra)

De Buurtfabriek // verbinder met een ziel
Inwoners, waaronder
(sociaal) ondernemers,
en financiers op een
bepaald punt elkaar laten tegenkomen. Geen
eenvoudige opgave
vindt stadsbouwmeester Tako Postma. “We
hebben de stad van de
mensen en we hebben
systemen die dat proberen te regelen.” Toch
vormt dit dilemma in zijn
ogen geen beletsel om
te gaan voor de droomplek in Buitenhof, de
Buurtfabriek.
“Als we het met z’n allen willen, kunnen we
de systemen doorbreken. Gewoon doen! Ik
heb een droomfabriek in
mijn hoofd, en die krijg
ik er niet uit”, vertelt hij
op de buurtavond van
BuitenhofBruist. Hiermee
verwijst hij naar een
goede doelen stichting
in Brazilië, die letterlijk
buurtfabrieken maakt.
“Een Italiaanse architecte
heeft er daar een in een
oud fabrieksgebouw gerealiseerd, met een straat
erdoorheen. Iedereen die

naar de sporthallen aan
het einde wil moet eerst
de hele ruimte door. Je
komt elkaar dus altijd tegen.” Volgens de stadsbouwmeester is het zaak
om bewust met kansen
om te gaan. “Bij bijvoorbeeld een school die na
10 jaar aan nieuwbouw
toe is, denk ik meteen:
“Hé, buurtfabriek!”

Voor en door de
buurt

De Buurtfabriek moet een
plek zijn met een ziel, zo
vindt cultureel partner
Nathalie van der Hak van
de Cultuurhuis Delft. “Het
is een succes als je erin
slaagt verschillende groepen bij elkaar te krijgen.
Dit realiseer je alleen als
iedereen het omarmt en
er onderdeel van wil zijn.
De visie van de stichting
is om cultuur in te zetten
om de veerkracht en gelijke kansen van de mensen te vergroten.” Wat
Nathalie betreft wordt de
Buurtfabriek een ontmoetingsplek voor en door
de buurt. “Dat je, terwijl

je wacht op huiswerkbegeleiding, ondertussen
een boekje kunt lezen
doordat een deel van de
bibliotheek daar gevestigd is. Belangrijk vind ik
ook dat het sociaal ondernemerschap erin is
vertegenwoordigd, zodat
je niet geheel afhankelijk
bent van subsidies. Dat
het naast cultuur en activiteiten ook een plek is
van werk en inkomen.”

Voor iedereen

waar altijd wat te doen is.
Een plek voor iedereen.
Daarbij is het voor STIP
belangrijk dat alle bewoners van de Buitenhof
meedenken en meedoen
aan die stip aan de horizon: De Buurtfabriek.
Uiteindelijk moeten we
samen met bewoners,
initiatiefnemers en beleidsmakers samenwerken. Zo maken we deze
droom werkelijkheid.”

Raadslid Daylam Dag
schetst de visie op de
Buurtfabriek van zijn partij
STIP als zijnde een project van iedereen samen.
“Iedere wijk verdient zijn
eigen plek om samen te
komen. Een project als
de Buurtfabriek verbindt
de Buitenhof. Het is belangrijk dat er een laagdrempelige plek voor ontmoeting is, waar iedereen
kan leren, samenkomen
en groeien. Een plek Door // Rianne Dekker

(Foto // Paul Leistra)

De Buurtfabriek // wat is het idee?
Stel je voor… een levendige plek in de wijk die
van en voor bewoners
van de Buitenhof is.
Waar je kunt doen waar
je goed in bent of juist
wat je lastig vindt. Waar
altijd wel iemand in de
buurt is om te helpen,
maar waar je niet zielig
gevonden wordt. Een
plek voor jong en oud
waar dingen ontstaan,
waar je nieuwsgierig
kunt zijn, waar spontane
ideeën ontstaan of waar
je gewoon even kunt
‘zijn’. Dat idee is de basis van de Buurtfabriek.
Zo’n plek kan van alles zijn. Voor een deel
bestaat het misschien
al, als je binnenloopt bij
Kopiekoffie en een praa
tje maakt, als je op de
stoep met je buurvrouw
spreekt, als je via de
Rode Feniks aan activiteiten meedoet, als je
bij de voedselbank in de
Vierhovenkerk iemand tegenkomt of voor de deur

haar talenten terecht kan.
Omdat iedereen wel iets
te bieden heeft voor de
buurt. En daardoor biedt
het ruimte aan mensen
die iets om handen willen hebben of even op
verhaal willen komen. Er
Een plek voor buurt, zijn sociale kwartiermakers, die mensen met elcultuur en onderkaar in contact brengen.
nemerschap
De Rode Feniks ,
Cultuurhuis, Werkse!, Die kwartiermakers zijn
DOK, VAK en CanIDream minstens zo belangrijk
hebben samen hard- als de plek zelf. Mensen
op nagedacht over wat uit de wijk die ervoor zorzo’n plek zou kunnen gen dat je gezien wordt,
zijn. De ontwerpers van dat ideeën van de grond
Open Kaart hebben ge- komen en dat je er voor
luisterd en alle ideeën elkaar kunt zijn.
letterlijk opgetekend. De
Buurtfabriek is een me- Wat zien we op de
tafoor; een beeld wat tekening?
verschillende mensen Er komt rook uit de
helpt om zich iets voor schoorstenen: vieren
te kunnen stellen bij wat wat er is, ruimte om te
zo’n plek zou kunnen zijn. ontdekken en ruimte om
te groeien. Alles wat de
Sociaal kwartiermakers Buitenhof al te bieden
Het beeld van een fabriek heeft krijgt er een plek
als uitnodigende, actieve en mensen groeien er.
en zichtbare werkplaats, Binnen en buiten gebeurt
waar iedereen met zijn of er van alles: festivals,
van het verpleeghuis een
brief op de bus doet.
Maar hoe mooi zou het
zijn als al die verschillende initiatieven nog beter
zichtbaar zouden zijn en
samen zouden komen?

eten en ontmoeten, taal,
kunst en cultuur, sport
en werk. Kinderen komen er voor de activiteiten van WoWijs, DOK
en VAK. Hun ouders ontmoeten elkaar, mensen
volgen er een training,
vinden werk via Werkse!.
Anderen halen hun fiets
bij de inpandige fietsenmaker op, buurtbewoners
bedenken en organiseren
er allerlei activiteiten. Je
kunt er binnenlopen zonder reden en weer naar
buiten lopen met nieuwe
energie. En je ziet aan de
horizon de verbindingen
met de stad; de gemeente, maatschappelijke organisaties en de TU Delft.
Prikkelt dit beeld? Word
je er enthousiast van of
slaat het helemaal nergens op? Help jij mee om
dit idee werkelijkheid te
laten worden? Laat horen
wat je ervan denkt.
Door // Pieter Graaff,
Harmen van der Laan

Concepttekening van de Buurtfabriek in de Buitenhof - door Open Kaart.

Ve e l g e s t e l d e
vragen
Is het één gebouw?
Dat kan, maar hoeft niet
direct. De buurtfabriek
kan bestaan uit verschillende plekken.
Gaat het echt ‘buurtfabriek’ heten? De
term ‘buurtfabriek’
is een werktitel. Het
drukt voor ons uit dat
er wordt gewerkt,
wat wordt gemaakt,
bedrijvigheid is.
Komt de buurtfabriek
op de plek van de tekening? We hebben de
tekening op deze plek
gemaakt omdat we het
een gave centrale plek in
onze wijk vinden, maar
het is een concepttekening. We dromen van
een mooie plek voor
de Buitenhof, maar
weten nog niet precies
waar het beste past.
Wat komt er precies?
Ruimte voor activiteiten
voor jong en oud, ruimte
om te ondernemen, voor
culturele activiteiten,
werkplekken voor sociale partners in de wijk.
Misschien een fietsenmaker of een nagelstudio? Cursusruimtes voor
creatieve kunsten en wie
weet ook de bibliotheek:
wat vind jij dat er komt?
Welke programmering
wordt aan gedacht?
Va n u i t d e R o d e
Feniks denken we
aan WoWijs, WRAP,
de ervaren gezondheid van gezinnen in
armoede, inzet van
ervaringsdeskundigen
en het toepassen van
de Piëzo-methodiek.

Meedenken en bouwen aan de
BuitenhofBuurtfabriek? // zoek jij ruimte?
Ben jij óók al heel lang op zoek naar ruimte in de Buitenhof, voor jouw (sociale) onderneming, activiteit
of buurtinitiatief? Laat het ons weten via info@buitenhofbruist.nl – want we komen heel graag met je in
contact. Misschien dat eerste stapjes met kleine ruimtes al dit jaar mogelijk worden. Wie weet!
Wil je op de hoogte blijven, meedenken en/of meebouwen aan deze droomplek voor onze wijk – als bewoner, ondernemer of sociale partner? Heb je een suggestie, idee of iets te brengen aan ‘skills’, werkervaring, een netwerk of iets anders wat kan bijdragen aan het realiseren van de Buurtfabriek – laat het
ons weten! Meld je aan via info@buitenhofbruist.nl. Samen maken we onze buurt.

Is er al geld? Nee.
Zowel bij de lokale politiek als de gemeente
Delft, bewoners, sociale
partners en ondernemers reageren enthousiast op onze Buurtfabriek
plannen. Dus het geld is
er nog niet, maar juist nú
maken we onze plannen
concreet.

Laat de Buitenhof stralen!		
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'Rembrandtschool 'Move je buurt'-project
Op de Rembrandtschool
is groep 6/7 gestart met
het project Move je buurt.
Onder leiding van TU
studenten doen de leerlingen een project met
als thema ‘Beweging
en gezondheid in de
wijk’. Binnen het project
besteden de kinderen
aandacht aan talentontwikkeling, burgerschap
en verbinding.
Tijdens Move je buurt krijgen kinderen en studenten
samen het eigenaarschap
en de verantwoordelijkheid over het bedenken en
uitvoeren van hun eigen
project. Ruimte geven om
hun eigen ideeën tot werkelijkheid te maken staat
daarbij voorop. Het project
bestaat uit twee onderdelen: een actief uitstapje,
waarin de studenten de
kinderen meenemen naar
het studentenleven en een
buurttraject.

In het buurttraject brainstormen de kinderen met
hulp van de studenten
over wat er beter kan in de
wijk en gaan ze samen aan
de slag om hun plan uit te
voeren. Zo leren ze sociaal
ondernemen, ontwikkelen
ze hun talenten en kunnen
ze met trots terugkijken
op een concreet resultaat. Tijdens het project
organiseren de studenten
ook een actief uitje voor

de kinderen om hen het
studentenleven te laten
zien. Zo verkennen zij
nieuwe sporten, studies,
talenten en mogelijkheden.

worden ze geïnspireerd om
hun ideeën te realiseren en
hun talenten hiervoor in te
zetten. De kinderen leren
trots te zijn op zichzelf, het
resultaat en de buurt.
Creatieve leiding Dus mocht je leerlingen
Tijdens het project wordt van de Rembrandtschool
gebruik gemaakt van de tegenkomen in de wijk met
Move-driehoek. De kinde- vragenlijsten, schroom niet
ren hebben de creatieve om jouw mening over dit
leiding binnen het project, thema met hen te delen.
zij bepalen wat er in de
buurt gebeurt. Hierdoor Door // Yvonnette Schollaart

Bakkie doen
in de Vierhovenkerk
Op de 1e en de 3e
donderdagochtend
van de maand is er
in de Vierhovenkerk
gelegenheid elkaar te
ontmoeten, gewoon
even te zitten of een
kaarsje aan te steken
voor een geliefde.
Tussen 10.00 en
11:45 uur, voor een
kort momentje of
langer, aan ieder de
keus. Deze maand
nog op donderdag
21 april, daarna op
donderdag 5 en 19
mei, enzovoorts.
Deze uitnodiging is
bedoeld voor leden
van de Vierhovenkerk
en buurtbewoners
in de Buitenhof.
Ook kinderen zijn
natuurlijk welkom.
Graag tot dan!

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

Ondernemers in de Buitenhof // Shy Nails & Beauty

Ik krijg er superveel energie van!
Shy? Verlegen? Echt niet.
Tegenover me zit een
vrolijke dame. Shahaira,
oftewel Shai. Het Engelse
‘Shy’ klinkt net zo, maar
ziet er in de bedrijfsnaam
beter uit. Nails & Beauty
hoeven weinig uitleg.
Inderdaad, Shai (54) doet
aan manicure, pedicure
en maakt prachtige
nagels.

maar vond dat niet altijd
even hygiënisch gaan. Toen
ben ik het zelf gaan doen.
Dat was zo leuk, dat ik er
verder in wilde. Inmiddels
ben ik 5 diploma’s en veel
tevreden klanten verder.”

Jij doet het goed dus?
“Ja, want m’n klantenkring groeit lekker door.
Mond-tot-mondreclame
gaat best hard bij mij, dus
Ik kom er al snel achter dat zal wel wat zeggen. Ik
dat Shai een bezig bijtje is. krijg er ook superveel ener“Nee, stilzitten is niks voor gie van!”
mij. Dat kan ik alleen als ik
echt vakantie heb!” Wat Welke behandelingen
blijkt? Ondernemer Shai bied jij aan, Shai? “Je kan
heeft er een veeleisende bij mij terecht voor acrybaan naast: “Ik werk in lnagels of BIAB-nagels.”
de zorg als wooncoach. Terwijl Shai vertelt, doet ze
Daarbij krijg ik bijvoorbeeld als voorbeeld een acrylnate maken met cliënten met gel bij zichzelf. Ze voegt wat
psychiatrische problema- poeder bij een vloeistof.
tiek. Vaak gecombineerd Dat wordt een glanzende
met een verslaving of pasta. Handig brengt ze er
andere zaken die zelfstan- een basisvorm mee aan.
dig wonen lastig maken.” Dat ziet er profi uit. “Nu
Jouw weken zijn vol dus? uitharden en netjes vijlen,
“Jazeker, maar ik zou het net als m’n andere nagels.”
niet anders willen.”
Zit er veel verschil tussen
Hoe ben jij nagelstyliste beide vormen? “In prijs
geworden? “Ik liet m’n niet. Beide behandelinnagels wel eens doen, gen heb je vanaf 32,50

Shai woont en werkt op een fijne plek in De Buitenhof (Foto // Marc Fahrner)

euro. Technisch wel. Acryl
wordt hard aan de lucht.
BIAB staat voor ‘Builder In
A Bottle’. Dat wordt hard
onder een speciale lamp.
BIAB voegt ook versteviging aan de nagel zelf toe.”

teennagels, likdoorns,
enzovoorts verhelpen.”

Hoe lang woon je in de
Fledderusbuurt ? “Ik ben
hier 49 jaar geleden komen
wonen en ben hier nooit
meer weggegaan.”

minder. Men komt tegenwoordig thuis en dan gaat
de voordeur op slot en dat
is het dan.”

Hoe ben jij hier in de
Schubertflat belandt?
“Oorspronkelijk kom ik uit
Curaçao. In 1991 ben ik
naar Lelystad gekomen.
In 1999 ben ik naar DelftDoe je nog meer?
centrum verhuist en in
“Manicure en pedicure. 2003 naar de Chopinlaan
Ik verzorg je nagelriemen, in De Buitenhof. Sinds
verwijder eelt en herstel je 2012 woon ik met m’n
nagels netjes. Ik kan met man en dochter hier in
pedicure ook ingegroeide de Schubertflat. Die heb Door // Marc Fahrner

Stel je voor dat je 1 ding
mag veranderen in de
Fledderusbuurt, wat
zal dat dan zijn ? “Ik zou
willen dat men meer met
elkaar samenleeft, dat
zou ik willen veranderen.”

5 vragen van
Fledderus
Naam // René Rutgrink, Leeftijd // 54
Beroep // Zelfstandige, Hobby’s // Gamen en darten

ik zelfs gekocht. Het is
hier hartstikke groen. De
Buitenhof is gewoon een
hele fijne wijk!”

Wil je nog iets kwijt ?
“Om de saamhorigheid
in onze flat te verbeteren
willen we iets met onze flat
organiseren, bijvoorbeeld
een leuke dag met iets te
eten en voor kinderen een
springkussen.”

Noem eens 3 positieve dingen van de
Fledderusbuurt ? “Het is
een groene buurt en een
fijne leefomgeving, maar
ook de samenstelling
van de bewoners is zeer
aangenaam.”
Wat zou jij doen om de
buurt leefbaar te houden
en zou je dan meeWat is er veranderd in de helpen? “Ik doe meer
jaren dat je er woont ?
aan de veiligheid van de
“De verharding van de buurt. Ik loop regelmamaatschappij en dat zie je tig rondes door de buurt
ook in je eigen flat. Vroeger met de buurtpreventie,
keek men naar elkaar om waarvoor ik ook bezig ben
en dat is tegenwoordig veel een website te bouwen.” Door // Aad van der Hoeven

Laat de Buitenhof stralen!		

11

Samen in actie
voor Oekraïense
vluchtelingen
Kleedjesmarkt op de
Van Rijslaan

Het opvangen van
Oekraïense vluchtelingen in Delft is inmiddels
goed op gang gekomen. Delft voor Elkaar
inventariseert nu waar
behoefte aan is en hoe
we onze Oekraïense
gasten zo goed mogelijk kunnen helpen en
begeleiden.
Er zijn al mooie initiatieven
aangeboden, een bouwplaats voor de kinderen
uit Oekraïne om met lego
te spelen, hulp bij het leren van de Nederlandse
taal en het helpen op de
opvanglocaties.

Op woensdag 18
mei houden de Titus
Brandsmaschool en de
Delftse Daltonschool
samen een kleedjesmarkt op de schoolpleinen. Kleding, knuffels, speelgoed, alles is
welkom.

Vragen?

Ook buurtbewoners zijn
welkom om nieuwe spullen aan te schaffen. De
kleedjesmarkt start om
12.30 en duurt tot 14.00
uur. Als het slecht weer
is, vindt het plaats in de
naastgelegen sporthal
aan de Van Rijslaan.
Door // Jessica Hendriks

Neem contact met ons
Heb je vragen over de op via // 015 - 76 00 200
opvang van Oekraïense of stuur een mail naar //
vluchtelingen in Delft, administratie@delftvoor
heb je een idee voor een elkaar.nl.
initiatief of wil je iets doen?

Koningsdag Schaaktoernooi
bij KopieKoffie // schaakles
voor kinderen in de tweede week
meivakantie
Na het grote succes van
het gezellige schaaktoernooi op Burendag
organiseert KopieKoffie
– onder de bezielende
leiding van buurvrouw
Gonnie en buurman
Harmen – het Koningsdag
Schaaktoer nooi. Op
woensdag 27 april vindt
het schaaktoernooi
plaats van 13.00 tot 16.00
uur, voor alle niveaus. Er
is plek voor maximaal 24
deelnemers – dus geef je
snel op! Alle leeftijden zijn
welkom van 6 tot en met
99 jaar. Opgeven kan via
schaken@kopiekoffie.nl
uiterlijk maandag 25 april

17.00 uur. Deelname is
gratis. Je kan ook even
binnenlopen bij KopieKoffie
om je op te geven. En
daar is natuurlijk weer
overheerlijke appeltaart.

plaats bij KopieKoffie,
Chopinlaan 277, van
16.00 tot 17.00 uur. Je
krijgt ook een werkboekje schaken mee om thuis
verder te oefenen. En aan
het eind van de week een
Schaakles voor schaakcertificaat. De lessen zijn gratis. Het is de
kinderen
bedoeling dat je alle 5 de
In de tweede week van lessen volgt, omdat er
de meivakantie – van opbouw in de lessen zit.
maandag 2 mei tot en
met vrijdag 6 mei wordt Opgeven kan via hetschaakles gegeven voor z e l f d e e - m a i l a d r e s
kinderen in de leeftijd van schaken@kopiekoffie.nl.
8 tot en met 16 jaar. Wil jij Vermeld in de e-mail hoe
graag schaken leren, dan oud je bent, of je al een
ben je van harte welkom. beetje kunt schaken en
De schaaklessen vinden het telefoonnummer of
e-mailadres van je ouders. Er is plek voor
maximaal 10 kinderen.

Natuurlijk blijft iedereen
van harte welkom bij de
schaakuren elke zondagmiddag van 15.30 tot
17.30 uur in KopieKoffie,
waar we al voor de
23e keer gezellige uren
met elkaar schaken.
Door // Gonnie van der
Horst

Lentemarkt //
Volkstuin Vijvertuinen
23 april 11:00-15:00 uur:
Gezellige kleine lentemarkt. We hebben kraampjes met plantjes en allerlei (tuin-gerelateerde)
spulletjes. Er is koffie en
thee of ander drankje te
koop met wat lekkers
erbij!

Adres

Complex Vijvertuinen
Kerkpolderweg 3, Delft
Wees welkom! Bezoek
onze mooie tuin en neus
wat rond op ons marktje.
Door // Sietske Sibie

Ondernemers in de Buitenhof // Jeroen Scholten

Jeroen is een echte klikspaan!
Veel lezers zullen Jeroen
Scholten herkennen
van de DA in winkelcentrum Vrijheidslaan.
Da’s die drogisterij met
een slijterij erin. En die
ken ik. Want daar hebben ze, onder andere,
een heel fijn assortiment whisky en rum.
Laat je hier zeker eens
verrassen. Maar Jeroen
(37) is ook ‘Klikspaan’.
Getalenteerd fotograaf. Ook in onze
BuitenhofBruist staat
zijn logo met regelmaat
onder een foto. Dáár
wil ik meer van weten!

Een DA en fotograaf?
“Ik ben al heel m’n leven
gek van natuur, vogels,
de polder. Op de middelbare school ontdekte ik
met een paar vrienden
een nestje ransuilen in
Kerkpolder. Daar maakten
we een hele fotoreportage van. Zo gaaf! Daarna
kwamen er kleine klusjes
op m’n pad. De weekendfolder bij een krant, feestjes, enzovoorts.”

Dat smaakte naar meer?
“Ja! Ik word superblij
van mensen. Daar ben ik
me ook steeds meer op
We zien elkaar in de ruime gaan focussen. Families,
tuin achter het huis waar bruiloften. De menselijke
hij met vrouw en dochter kant. Emoties dus. En als
woont. Of ik een whisky ik mensen dan oprecht
meedrink? Nou, ja, nu ik blij zie zijn met het resuler toch ben… Ik krijg een taat, geeft mij dat maxiheerlijke Schotse single male voldoening.”
malt. De toon is gezet.
Het valt me op dat het
huis als enige in de rij een Dan is die combi met
volledige derde woonlaag een DA eigenlijk heleheeft. Mooi hoor. “Vooral maal niet zo gek? “Nee,
ook voor Klikspaan”, ik ben de hele dag tuslegt Jeroen trots uit. sen m’n klanten en heb

Buurt
schrijvers
gezocht
Buurtschrijvers gezocht!
Vind jij het leuk om te schrijven, nieuws te maken en
daarmee in BuitenhofBruist
te staan? Wij zijn nog
opzoek naar vrijwillige
redacteuren/ verslaggevers uit de Buitenhof. Vind
jij het misschien leuk om
elke maand een puzzelrubriek te maken, een vaste
column te schrijven, de
lokale politiek te verslaan
of foto's te maken terwijl je
een rondje loopt in de wijk?
Samen maken we onze
wijkkrant! Enthousiast
geworden? Mail dan naar
info@buitenhofbruist.nl en
wie weet sta jij de volgende
keer in de krant.

een geweldig enthousiast
team in de winkel.” Kun je
het allemaal goed combineren? “Ja, tot nu toe
prima. Ik ben een paar
uur minder gaan werken.
Tijd die ik helemaal in
Klikspaan stop.”
Je doet het volgens mij
best goed? “Ja, maar
daar moet ik zelf nog
aan wennen. Ik ben niet
zo snel tevreden met wat
ik maak. In het begin was
ik nog wel eens onzeker.
Maar mensen die mijn
werk zagen, moedigden
me aan. Ik word steeds
Met Klikspaan geniet Jeroen van de emoties van echte mensen.
vaker benaderd door
(Foto // Marc Fahrner
mensen die mijn werk
via via hebben gezien.
Da’s best tof. Ik heb zo er wel meer uithalen. Ik
de komende tijd alweer 3 zie hoe blij mensen van
bruiloften gepland staan!” echte authentieke foto’s
worden. Want echt, fotografie van mensen en
Hoe zie jij je fotogra- dus emoties, is gewoon
fie-toekomst? “Op dit het mooiste wat er is!”
moment is Klikspaan nog
lekker kleinschalig. Ik ben
ook niet de hele dag beDoor // Marc Fahrner
zig met groei. Maar ik wil

iedere
woensdag*
15.00 - 16.00

geld
besparen?
Maak je huis
energiezuinig!
Kom langs voor een
gratis advies van
een energiecoach.
open inloop

gratis

Duke Ellingtonstraat 203

tot eind mei

*

dok.info
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Energie besparen met Deelwinkel015 bij DOK
Een warmtelek opsporen,
meten hoe gezond de
lucht in je huis is, energieslurpers zoeken of
kijken of er in je spouwmuur nog iets te isoleren
valt, daarvoor heb je een
meetapparaat nodig. Via
DOK zijn deze handige
spullen nu te leen.

Energie
spreekuur

snel oploopt wanneer 015Duurzaam kunnen je
het druk is in de biblio- helpen met tips en praktheek. Nuttige informatie! tische oplossingen. In een
gesprek met een energieHoe werkt het? coach bespreek je jouw
De meetapparaten zijn (woon)situatie en krijg
te leen via een DOK je tips en inzichten over
abonnement. Je haalt jouw energieverbruik.
de apparatuur op bij de D e E n e rg i e c o a c h e s
klantenservice van DOK zijn tot eind mei elke
in OPEN en DOK Voorhof. week aanwezig bij DOK
Je mag de apparatuur Voorhof en DOK in OPEN.
een week lenen. De apparaten zijn eenvoudig in
gebruik. Bij elk apparaat
zit een duidelijke handleiding. Voor de warmtecamera heb je iets meer
kennis nodig Als je deze
wilt lenen, maak je online een afspraak met een
energiecoach. Dat kan via
www.015duurzaam.info.

Wethouder Stephan
Brandligt kwam woensdagmiddag 23 maart naar
het energiespreekuur in
DOK Voorhof om samen
met de energiecoaches van 015Duurzaam
een aantal apparaten te
testen. Zo kwamen we
erachter dat het gebouw
van DOK Voorhof goed
geïsoleerd is, maar dat Energiecoaches
het Co2 gehalte binnen De energiecoaches van

DOK Voorhof: woensdag
van 15:00 tot 16:00 uur
DOK in OPEN: vrijdag
van 10:30 tot 11:30 uur
DOK in OPEN Vesteplein
100, 2611 WG Delft, Info@
dok.info, www.dok.info
D O K Vo o r h o f D u k e
Ellingtonstraat 203,
2625GC Delft, Voorhof@
dok.info, www.dok.info

Aan de koffie in Buitenhof
Woon je in de Buitenhof
en wil je andere vrouwen ontmoeten? Elke
dinsdagochtend kan je
bijpraten met andere
dames uit de Buitenhof
in The Culture. Over
h e t w e e r, o v e r d e

kinderen, over een
nieuw recept, over de
wijk, gewoon over alles. Je bent welkom.
Dus tot binnenkort?

Culture, Mozartlaan 670.
Het eerste kopje koffie/
thee is gratis, daarna kost
het 0,50 cent per kopje.

*Met uitzondering
Elke dinsdagochtend* van v a n f e e s t d a g e n e n
10:00 – 11:30 uur in The schoolvakanties.

Soepmaaltijd
Vind je het gezellig om
samen te eten? Meld
je aan voor de soepavond! Elke woensdag
om 18.00 uur in de huiskamer op Bellinilaan 4.
Wij koken wisselende
soepen en eten samen.

Kosten
2 euro per persoon.
Meld je uiterlijk dinsdagmiddag aan, in verband
met de boodschappen,
via telefoonnummer
015 - 2850399.

(Foto // Lisa Leistra)

Buurtrecept Djangan Santen //
door Agnetha Pawirowijono
Hallo mijn naam is Agnetha, 41 jaar, geboren in Den Haag en moeder van 3 kinderen en van Javaanse afkomst. Vanaf jongs af
aan, heb ik leren koken van mijn stiefmoeder. 1 van mijn favoriete gerechten wil ik met jullie delen. Het is een maaltijdsoep.
Djangan Santen(kokos) 4 tot 6 personen.

Ingrediënten

Voorbereiding

1 kilo kip (naar keuze)
2 blikjes bamboescheuten
1 pak tempeh
2 blikjes kokosmelk
1 grote ui
4 knoflook
8 maggi blokjes
1 tl zwarte peper
2 tl masala
4 pimentkorrels
2 salamblad
Soepgroente
Halve liter water
Zout naar smaak
Zonnebloemolie

Ui, knoflook en soepgroente fijn snijden. Tempeh in reepjes van een 0,5 centimeter.
Kip goed wassen.

Bereiding

Verhit 3 eetlepels olie in een soeppan, daarna doe je de ui, knoflook, salamblad, pigmentkorrels en zwarte peper erbij. Even omscheppen en dan voeg je
de kip, masala en maggiblokjes toe en schep je het goed om. Voeg daarna een
0,5 blikje kokosmelk erbij en laat het 10 minuten sudderen op een laag pitje.
Na 10 minuten schep je alles om en voeg je de bamboescheuten, kokosmelk
en water toe. Dit laat je het 10 minuten sudderen op een medium pitje. Doe
daarna de tempeh erbij en voeg eventueel zout naar smaak toe. Laat het dan
nog 15 minuten koken op een laag pitje. Soepgroente erbij en je soep is klaar.
Dit gerecht serveer je met rijst (basmati of pandan) en trassi sambal.
Veel kookplezier!

Lentetoppers

Voor de snelle beslisser
Kies nu en start met jouw cursus
in april of mei

www.vak-delft.nl

Laat de Buitenhof stralen!		
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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
BuitenhofBruist
blijven ontvangen,
doe mee met de
enquête
Buurtkrant BuitenhofBruist bestaat nu bijna een
jaar. En wij zijn benieuwd wat jij ervan vindt. Lees
je de hele krant van voor tot achter door of pik je
er een paar artikelen uit? Wat vind je van de rubrieken? En wat mis je nog? Laat het ons weten.
Dankzij jouw input schrijven wij over onderwerpen waar jij over wil lezen. Een krant van en voor
Buitenhoffers.

Bezorgers Gezocht
BuitenhofBruist wordt in de Buitenhof, Voorhof en
Tanthof gratis bezorgd, grotendeels door buurvrouwen en buurmannen die in hun eigen straat de
krant verspreiden. We kunnen nog wat hulp gebruiken: in de Vrijheidsbuurt, Pijperring, Juniusbuurt
en Poptahof kunnen we wat extra hulp gebruiken.

Bezorg 5x per jaar in jouw straat of flat

Wil jij de kranten voor jouw straat of flat bezorgen?
Heel graag! Dit hoeft maar vijf keer per jaar. Het
stapeltje kranten wordt per fietskoerier bij je bezorgd.
Voor wie wil is er een vrijwilligersvergoeding beschikbaar omdat je helpt met bezorgen. Dus meld je nu
aan als bezorger in jouw straat of flat door te mailen
naar info@buitenhofbruist.nl. Vele handen maken
licht werk!
Buitenhof Bruist!

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

Kernredactie //
Harmen van der Laan, Miriam Plato,
Marc Fahrner, Remco Berends,
Moen Mangroe, Jessica Hendriks,
Lindsey van Putten, Bianca Warmer
Mailadres redactie //
info@buitenhofbruist.nl

Bijdragen van //
Aad van der Hoeven, Annemarie
Oorthuizen, Gonnie van der Horst,
Adam Klugkist, Rianne Dekker, Paul
Leistra, Jeroen Scholten, Agnetha
Pawirowijono, Rianne Dekker, en
Open Kaart, Yvonnette Schollart,
Sietske Sibie

Vormgeving //
Stefan Bok
www.stefanbok.nl
Gedrukt door //
PrintPlezier BV, Delft
www.printplezier.nl

Oplage en Verspreiding
12.000 // Postcode 2625 en
omliggende wijken door vrijwilligers
uit de wijk i.s.m FierFietskoerier
Advertenties
info@buitenhofbruist.nl

