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NIEUWSBRIEF 

Nr. 3 – voorjaar 2017 

 

 

 

 

VOORWOORD 
Voor u ligt de 3

e
 nieuwsbrief van de Ondernemersvereniging Buitenhof. In deze nieuwsbrief vertellen wij u o.a. 

welke projecten er in het afgelopen jaar zijn opgestart en/of afgerond.  

Ook berichten wij u over het actieprogramma waar we aan werken. U heeft zowel per post als per e-mail het 

verzoek ontvangen aan een enquête mee te doen en we hopen dat u dat ook massaal doet. Doelstelling van 

de enquête is namelijk het peilen van het draagvlak voor de uitvoering van verschillende acties om de aan-

trekkelijkheid van Buitenhof te verhogen, de toegankelijkheid van de wijk te vergroten en het ondernemings-

klimaat te verbeteren. De acties die op het meeste draagvlak van de bedrijven, instellingen en verenigingen uit 

Buitenhof kunnen rekenen, zullen als spin-off van het actieprogramma worden uitgevoerd. Uw stem is dan ook 

veel waard!  

Op 4 juli 2017 wordt het actieprogramma gepresenteerd bij onze zomerbijeenkomst (met barbecue en een 

optreden van cabaretier Pieter Jouke!) waarvoor u van harte bent uitgenodigd. De officiële uitnodiging 

ontvangt u begin juni per e-mail. 

NB: Heeft u onlangs geen vooraankondiging ontvangen, dan beschikken wij nog niet over uw e-mailadres. U kunt 

uw e-mailadres en de naam van uw bedrijf of organisatie naar ons secretariaat sturen: 

ovbuitenhof@outlook.com.  

 

STAND VAN ZAKEN PROJECTEN 

- Educatieve ondersteuning basisscholen 

De ondernemersvereniging heeft voor de basisscholen in Buitenhof geld gereserveerd t.b.v. educatieve 

ondersteuning.  De Rembrandtschool gaat het schoolplein aanpakken en is bezig om een profiel op te zetten 

rondom drama en bewegen. Juist rond het punt bewegen is er veel 

onderzoek dat aantoont dat leerlingen beter presteren wanneer ze 

regelmatig over de dag verdeeld beweging krijgen. Het schoolplein 

heeft een aantal speeltoestellen, maar niet voldoende om een groep 

tegelijk te laten bewegen. De school wil daarom meer klim-, klauter- 

en duikelmateriaal op het plein. Een deel van de leerlingen leeft in 

een achterstandssituatie, zij blijven na schooltijd vaak op het plein 

spelen. Voor deze kinderen en de kinderen uit de buurt is het plein 

een veilige speelplek, die door nieuw spelmateriaal extra aan-

trekkelijk wordt om te bewegen. 

- Seizoensbeplanting / onderhoud plantenbakken 

Zoals ieder voorjaar zijn ook nu alle 75 plantenbakken in Buitenhof 

weer voorzien van zomerbloeiers. De winterheide is vervangen door 

surfinia’s. Deze bloeien uitbundig, zoals op de foto te zien is. Geniet 

u er ook zo van…? 

mailto:ovbuitenhof@outlook.com
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- Bakfiets 

Meerdere partijen hebben elkaar hier een handje geholpen. 

Voor het onderhoud en vervangen van de seizoens-

beplanting is Ondernemersvereniging Buitenhof via Paul 

Karlas van Karlas Fietsen in contact gekomen met leraar 

Hans Stakelbeek van de praktijkschool van het Grotius 

College. Hans gaat dit schooljaar tijdens zijn lesuren “Groen” 

met de leerlingen op pad om de 75 plantenbakken bij te 

houden. Ze gaan ook het onkruid en zwerfvuil verwijderen 

en zullen de planten water geven. In november hebben ze 

alle zomerbeplanting verwijderd en vervangen door winter-

heide. Dit voorjaar zijn deze weer vervangen door surfinia's. 

In ruil voor deze dienst heeft Ondernemersvereniging 

Buitenhof de groep een bakfiets geschonken, met daarop 

het logo van de ondernemersvereniging. Hiermee kunnen de leerlingen de plantenbakken langs en hebben ze 

alle benodigdheden altijd bij de hand.  

- It’s my life, it’s my choice 

In januari was er een leerlingen meeting in Zweden. Daar zijn we 

bezig geweest met een volle en leerzame week. Het eerste wat 

onze leerlingen moesten doen, was een presentatie houden over 

Nederland, Delft en onze school. Daarna gingen alle leerlingen 

een gerecht klaarmaken van een ander land. Dat betekende dat 

Tahiti, Turkije, Zweden en Spanje ons gerecht moesten klaar-

maken. Wij hadden gekozen voor de typisch Nederlandse huts-

pot. De groepjes waren weer gemixt, van elk land was er een 

leerling in het groepje dat geleid werd door Zweedse leerlingen. 

De tweede discussieronde ging over “The origin of Food”. In deze 

ronde moesten de leerlingen herleiden waar gewone 

dagelijkse boodschappen vandaan kwamen. En er was een 

discussie over stoornissen in de voeding zoals Boulimia, 

Anorexia , allergieën en nog meer.  

Daarna was er een sportief programma waaronder skiën en 

schaatsen. Lastig als je nooit ijs gezien hebt, zoals de leer-

lingen uit Tahiti! 

Al met al voor de leerlingen weer een week om nooit te 

vergeten. Dankzij het Europees platform en de steun van de 

Ondernemersvereniging Buitenhof is dit voor onze leerlingen 

weer mogelijk geweest. 

Een bijdrage van John van Diggele, SC-Delfland 

 

AFGERONDE PROJECTEN 

- Social Sofa 

Leerlingen van SC-Delfland doen mee aan het 

internationale uitwisselingsprogramma 'It's my life, it's my 

choice'. Daarbij horen reisjes naar landen in en zelfs buiten 

Europa (zie hierboven). Ondernemersvereniging Buitenhof 

heeft aan dit project financieel bijgedragen. Als tegen-

prestatie hebben de leerlingen de social sofa, die aan de 

zijkant van het winkelcentrum aan de Vrijheidslaan staat, 

beplakt met mozaïek. De social sofa wordt veel gebruikt 

door met name de ouderen in de wijk. 
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- Zomerschool voor ouderen 2016 

De zomerschool biedt ouderen een effectieve structuur tegen eenzaamheid en verveling in de stille tijd van 

vakantie als de (klein)kinderen op pad zijn. Senioren die niet meer zelfstandig op vakantie durven gaan, weten 

zich gesteund en komen weer de deur uit. Mensen met een kleine beurs kunnen tegen een voor hen betaal-

baar bedrag een uitstapje maken. Verder is deelnemen aan de zomerschool een uitstekende gelegenheid 

gebleken om de kennissen- en vriendenkring op te bouwen of uit te breiden. De Delftse afdeling van de KBO is 

bereid gevonden om groepsactiviteiten te begeleiden.  

In de zomer van 2016 is een 3 weken durend programma uitgevoerd met mooie dagtrips zoals een bezoek aan 

Corpus in Oegstgeest met aansluitend een vaartocht op de 

Kager plassen, een bezoek aan Schiphol ‘Achter de 

schermen’ met aansluitend een bezoek aan de Heineken 

Experience en het Tasjesmuseum. Maar ook dichter bij huis 

werd genoten met o.a. een lezing van de plaatselijke 

historica Ria van de Meer, die in het teken stond van Hugo 

de Groot,  een bezoek aan het museum Historisch Joris van 

GGZ Delflanden waar getoond wordt hoe psychiatrische 

patiënten in vroeger tijd behandeld werden, een wijnproef-

middag in een historisch pand aan de Oude Delft en nog 

veel meer. Op de voorlaatste dag was er een barbecue bij 

Partycentrum Onder Ons, waar 77 mensen op af kwamen.  

- Voorstelling Ernst & Bobbie 

De Vakantieshow van Ernst, Bobbie en de Rest was op zondag 23 oktober 2016 te zien in Sporthal Kerkpolder. 

Via de deelnemende winkels in de wijk Buitenhof konden 

ouders stickers sparen voor een flinke korting op de toegangs-

prijs voor de voorstelling. Bij besteding van iedere € 5,- in een 

van de deelnemende winkels kregen klanten een zegel, die op 

de spaarkaart kon worden geplakt. Een volle spaarkaart met tien 

zegels betekende een toegangskaartje voor slecht € 2,50. Bij de 

voorstelling waren meer dan 1.000 kinderen en ouders 

aanwezig. 

- Buitenhof Zomerfestival 2016 

Een spetterend zomerfeest met een super goeie sfeer, prachtige optredens, een ontroerende miss Buitenhof 

Verkiezing, een schitterende The Voice kids Buitenhof, heerlijk eten bij de food court, leuke kinderactiviteiten 

en een gezellige rommel- en infomarkt. Dat was het Buitenhof Zomerfestival 2016! 

Met meer dan 40 vrijwilligers heeft stichting Rode Feniks op zaterdag 9 juli 2016 een knallend Buitenhof 

Zomerfestival neergezet. In totaal zijn er gedurende dag meer dan 1000 bezoekers geweest op het festival.  

Het programma werd aangekondigd door spreekstalmeester Bruun van der Steuijt. Daarnaast waren er de 

optredens van de kandidaten van The Voice Kids en de Miss Buitenhof Verkiezing. 

Er is voor meer dan € 1.500,- aan eten verkocht in de multi-culturele foodcourt. Met professionele festival-

munten die bij de centrale kassa werden verkocht kon het eten worden aangeschaft. 

Foto’s van het Buitenhof Zomerfestival zijn gemaakt door Guy Basabose: www.basabosephotography.com. 

Meer foto’s zijn te vinden op: www.facebook.com/rodefeniks  

Op youtube is in een 

filmpje van 5 minuten een 

samenvatting van deze 

dag te zien: 

www.youtube.com/watch?

v=pHFJdbhJUaU 

 

 

 

http://www.facebook.com/rodefeniks
http://www.youtube.com/watch?v=pHFJdbhJUaU
http://www.youtube.com/watch?v=pHFJdbhJUaU
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Zoals hierboven te zien en te lezen valt, heeft het 

Ondernemersfonds al aardig wat projecten in, voor en door 

Buitenhof ondersteund. Heeft u een mooi idee voor een project 

en voldoet het aan de criteria van het Ondernemersfonds?  

U kunt dan een projectaanvraag indienen. Op onze webpagina 

www.ondernemersfondsdelft.nl/buitenhof-16  kunt u het 

projectaanvraagformulier downloaden, invullen en met een 

gespecificeerde begroting naar ons toesturen. In onze 

eerstvolgende vergadering zal uw aanvraag dan in behandeling 

worden genomen. 

 

LEDEN 

     

Naam Straat Huisnr Postcode 
(E)igendom 

/ (G)ebruik 

Paul Karlas Holding B.V. Bartokpad 4 2625 AB E 

Karlas Fietsen B.V. Bartokpad 4 2625 AB G 

Coöperatieve Rabobank Zuid-Holland Midden UA Buitenhofdreef 2 2625 XR E 

Coöperatieve Rabobank Zuid-Holland Midden UA Buitenhofdreef 2 2625 XR G 

Uitvaartcentrum Delft B.V. Juniusstraat 4 2625 XZ E 

Coöperatieve Uitvaartverzorging De Laatste Eer U.A. Juniusstraat 4 2625 XZ G 

Sportfondsen Delft-Kerkpolder B.V. Kerkpolderweg 1 2625 EB G 

Delftse Sport Vereniging 'Full Speed' Kerkpolderweg 5 2625 EB E 

Delftse Sport Vereniging 'Full Speed' Kerkpolderweg 5 2625 EB G 

Zimmerman, JBAM Kerkpolderweg 8 2625 EB E 

Partycentrum Onder Ons Kerkpolderweg 8 2625 EB G 

Delftse Voetbalvereniging Delft Kerkpolderweg 12 2625 EB E 

Delftse Voetbalvereniging Delft Kerkpolderweg 12 2625 EB G 

Stichting Sporthal Kerkpolder Kerkpolderweg 14 2625 EB E 

Stichting Sporthal Kerkpolder Kerkpolderweg 14 2625 EB G 

Titus Brandsmaschool Van Rijslaan 6 2625 KX G 

Jumbo Buitenhof Vrijheidslaan 1 2625 RD G 

Scholencombinatie Delfland Van Bleyswijckstraat 72 2613 RT B 

Stichting Speelotheek Delft SpeelOké Van Kinschotstraat 21 2614 XJ B 

Michel Tobé 
   

B 

     
Totaal 20 leden, waarvan 17 stemgerechtigd 

 
Een aantal stemgerechtigde leden is 2x lid: als eigenaar en als gebruiker 

 
B = buitengewoon lid en niet stemgerechtigd 

  
Bent u nog geen lid van de ondernemersvereniging maar wel geïnteresseerd? Wilt u meepraten bij de 

vergaderingen en invloed uitoefenen op besluitvorming en ingediende projectaanvragen? Het lidmaatschap is 

gratis en met het bij deze nieuwsbrief gevoegde formulier kunt u zich aanmelden.   

 

ACTIEPROGRAMMA ONDERNEMERSVERENIGING BUITENHOF 
Ondernemersvereniging Buitenhof heeft Roots Beleidsadvies gevraagd een actieprogramma voor de wijk op te 

stellen. Een dergelijk programma is een opmaat voor de uitvoering van concrete projecten om de 

economische ontwikkeling van Buitenhof te stimuleren en zal als kapstok dienen voor de besteding van 

middelen uit het Ondernemersfonds Delft. 

De aanpak van Roots om tot een actieprogramma te komen, bestaat uit twee fases. De eerste fase is inmiddels 

achter de rug. Hierin is het bureau met diverse bedrijven, instellingen en verenigingen uit Buitenhof in gesprek 

http://www.ondernemersfondsdelft.nl/buitenhof-16
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gegaan over de toekomst van het gebied. Daarnaast zijn in de gesprekken concrete ideeën verzameld om de 

aantrekkelijkheid van de wijk te verhogen, de toegankelijkheid te vergroten en het ondernemingsklimaat te 

verbeteren. Zoals eerder in deze nieuwsbrief is aangegeven, wordt het draagvlak voor deze ideeën met behulp 

van een enquête bij de bedrijven, instellingen en verenigingen uit Buitenhof gepeild. De uitwerking van de 

ideeën met het meeste draagvlak vormt de tweede fase van het project.  

 

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN IN BUITENHOF 

 Zomerbijeenkomst Ondernemersvereniging Buitenhof 

Op dinsdag 4 juli a.s. organiseert de Ondernemersvereniging Buitenhof voor 

alle zakelijke ozb-betalers in de wijk een gezellige netwerkbijeenkomst bij Party-

centrum Onder Ons met barbecue én een exclusief optreden van de Delftse 

cabaretier Pieter Jouke, bekend van tv, o.a. Zondag met Lubach (VPRO), DWDD 

en Padoem Patsss (BNN-VARA). 

Tijdens deze bijeenkomst zal Jeroen de Bruin (voorzitter) kort vertellen wat de 

ondernemersvereniging voor haar leden en de wijk doet en aangeven wat het 

belang is om lid van de vereniging te worden. Gilbert Bal (Roots 

Beleidsadvies) zal een toelichting geven op het actieprogramma en de acties 

die de komende jaren vanuit de ondernemersvereniging (kunnen) worden 

uitgevoerd. Alle zakelijke ozb-betalers in de wijk hebben inmiddels via de mail 

het verzoek gekregen een korte enquête in te vullen. De uitkomsten van deze 

enquête vormen de basis voor het actieprogramma. 

Pieter Jouke (fotograaf: Thierry Schut 

 

Zijn er activiteiten en evenementen in gebied Buitenhof die u wil delen in de nieuwsbrief? Stuur uw informatie 

dan per e-mail naar ons secretariaat (zie het e-mailadres onderaan deze nieuwsbrief). De nieuwsbrief komt 1x 

per jaar uit (mei/juni). 

 

ONDERNEMERSFONDS 
Stichting Stadsbreed 

Zoals u wellicht weet is Stichting Stadsbreed een van de 12 werkgebieden van het Ondernemersfonds Delft. Bij 

Stadsbreed beslissen afgevaardigden uit de andere 11 werkgebieden welke projecten subsidie krijgen. Deze 

projecten hebben, zoals de naam Stadsbreed al aangeeft, betrekking op een groot gedeelte van de stad. 

Tijdens de laatste vergadering hebben de ondernemers het besluit genomen om in augustus 2017 een 

‘ondernemersboot’ te laten varen bij het Varend Corso. Een mooie promotie voor de stad en de ondernemers. 

Ook heeft de Delft Junior BigBand een bedrag ontvangen om zijn trip naar Denemarken te kunnen financieren. 

Als tegenprestatie wordt er een exclusief optreden gegeven. U zult de band vast tegenkomen op een van de 

netwerkbijeenkomsten. Op dit moment wordt ook onderzocht of ‘Roboheart’ gerealiseerd zou kunnen worden. 

Dit is de naam van het winnende project vorig jaar oktober, gemaakt door leerlingen van het technasium (CLD) 

in het kader van de prijsvraag “Delft Laat Je Zien”. Een 

prachtig blauw hart dat meedraait met de zon en geheel 

duurzaam ontworpen is. Ik houd u op de hoogte! 

Hartelijke groet, 

Marja Keizer, fondsmanager 

 

OVERIG NIEUWS EN INGEZONDEN STUKKEN 

 Speelotheek SpeelOké 

Zoals u wellicht al wist, was het verblijf in de ruimte van zwembad Kerkpolder tijdelijk en is sinds 1 maart 2017 

niet langer beschikbaar is voor SpeelOké. Daarom is besloten de twee locaties van SpeelOké samen te voegen. 

Dat betekent dat de locatie Kerkpolder is gesloten. Het lenen van speelgoed is per heden alleen nog maar 

mogelijk vanuit locatie Van Kinschotstraat 21 in Delft. Mocht u (op termijn) ruimte beschikbaar hebben of een 



 
 

 
6 

 

locatie weten van circa 80 m2 tot 100 m2 waar SpeelOké (gratis) gebruik van kan maken, dan kunt u contact 

opnemen via info@speeloké.nl. 

Bij activiteiten van ondernemers waar kinderen bij betrokken zijn, kan met SpeelOké worden overlegd of 

SpeelOké een kraam met speelgoed en spellen kan bemensen en/of kan zorgen voor een spelcircuit met 

skelters, fietsje, glijbaantje, enz. als een aanvullend programma-onderdeel. Meer informatie is te vinden op 

www.speeloke.nl.  

 KinderAcademie zoekt gastdocenten  

De KinderAcademie is de weekendschool voor kinderen uit groep 8 in Delft, uit de wijken Voorhof, Tanthof, 

Buitenhof en Wippolder. Bij de weekendschool leren de kinderen over allerlei verschillende beroepen 

gedurende 20 zondagmiddagen. Van het beroep dat die middag behandeld wordt, komt er een vakbekwame 

gastdocent langs of gaat de KinderAcademie op bezoek bij een bedrijf of instelling om over dat beroep te 

leren. De kinderen kruipen dan in de huid van bijvoorbeeld een architect, een wethouder, een politieagent of 

een DNA-onderzoeker en ervaren voor een dag hoe het is om dat werk te doen. Belangrijk hierbij is dat de 

kinderen hiermee zelf praktijkgericht aan de slag kunnen gaan, want bij de KinderAcademie leren de kinderen 

door te doen. 

Heeft u een heel interessant of leuk  beroep en wilt u dit met de kinderen delen? Dan kunt u contact opnemen 

met Eva Eykelenboom, Projectleider KinderAcademie (kinderacademie@gmail.com; 06 – 34383178). Meer 

informatie is te vinden op de website http://kinderacademie-delft.nl en op facebook 

http://www.facebook.com/KinderAcademieDelft 

 

BELANGRIJKE EN INTERESSANTE DATA 
 Maandag 26 juni 2017: Delft Verbindt zomerbarbecue 

 Dinsdag 4 juli 2017: zomerbijeenkomst voor alle zakelijke ozb-betalers in Buitenhof (met barbecue en een 

exclusief optreden van de bekende Delftse cabaretier Pieter Jouke) 

 

LINKS / CONTACT: 

- Website Ondernemersfonds:  

 http://www.ondernemersfondsdelft.nl  

- Webpagina Ondernemers Vereniging Buitenhof: 

http://www.ondernemersfondsdelft.nl/buitenhof-16 

- E-mailadres ondernemers Vereniging Buitenhof: 

ovbuitenhof@outlook.com  

 

COLOFON 

Bestuur: 

Jeroen de Bruin, voorzitter 

Jurgen van Dorp, secretaris  

Jan Zimmerman, penningmeester 

Ontwerp: Marijke de Vreede 

Redactie: Marijke de Vreede 

Adreswijzigingen: 

ovbuitenhof@outlook.com 

Deze nieuwsbrief is geprint op milieuvriendelijk, natuurwit gebleekt papier 

Printwerk en verzending is uitbesteed aan de Repro-afdeling van Ipse de Bruggen 
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