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NIEUWSBRIEF 

Nr. 5 – voorjaar 2019 

 

 

 

 

VOORWOORD 
Voor u ligt de 5e 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 de stand van 

zaken van het actieprogramma van de ondernemersvereniging.  

In 2018 is ons bestuur uitgebreid met een nieuw algemeen bestuurslid: Enrico Brehm. Hieronder vindt u een 

korte kennismaking met hem. 

En op dinsdag 9 juli 2019 organiseren we voor de 3e keer onze zomerbijeenkomst (met barbecue en een 

pubquiz met een fantastische prijs!) waarvoor u van harte bent uitgenodigd. De officiële uitnodiging ontvangt 

u in juni via Chainels en/of per e-mail. 

NB: Ontvangt u van ons nog geen nieuwsberichten en informatie? Dan beschikken wij nog niet over uw 

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

ovbuitenhof@outlook.com.  

 

KENNISMAKING MET 

Graag stellen we voor: 

Enrico Brehm 

Wie ben je en waar kennen we je van? 

Ik ben Enrico Brehm en ik ben nu 2,5 jaar ondernemer in de Buitenhof.  

Voor degene die mij nog niet kennen, ik ben de eigenaar van Anytime 

Fitness op de Beethovenlaan. Anytime Fitness is 's werelds grootste 

fitnessfranchise en staat o.a. bekend om de unieke openstelling (24/7 

open) en het verrassend persoonlijke karakter.  Mijn missie is om van 

Delft de gezondste stad van Nederland te maken tegen 2025. 

Ik heb Anytime Fitness naar Delft gehaald, omdat ik als ondernemer 

geloof in de (economische) kansen die liggen in de Buitenhof. 

Wat is je rol in het bestuur? 

Mijn rol in het bestuur is om mee te denken over zaken als veiligheid, sfeer, imago in onze wijk. Met als doel 

het ondernemersklimaat in de Buitenhof te verbeteren. Met andere woorden, om de economische groei te 

stimuleren. Ik zal aandachtig luisteren en leren van het gevestigde bestuur. Maar als 'nieuweling' zal ik ook een 

frisse blik werpen op lopende zaken en nieuwe ideeën aandragen. Uiteindelijk ondernemen we met z'n allen in 

deze wijk en ik wil dan ook aan alle ondernemers die lid zijn van de ondernemersvereniging, vragen om naar 

de ledenvergaderingen te komen, zodat ook jullie kunnen meedenken en meebeslissen. Ik ben benieuwd naar 

jullie ervaringen en ideeën. Hopelijk ontmoet ik jullie binnenkort! 

mailto:ovbuitenhof@outlook.com
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LOPENDE EN AFGERONDE PROJECTEN 

- Educatieve ondersteuning basisscholen 

Renovatie schoolplein Rembrandtschool 

Op het schoolplein zijn nieuwe speeltoestellen geplaatst, de zandbak is 

verplaatst en veel ruimer, er is een nieuw voetbalveldje aangelegd, er 

zijn nieuwe klim- en klautertoestellen en nog veel meer.  

Op 20 april 2018 was de renovatie van het schoolplein gereed en werd 

het plein op een feestelijke manier in gebruik genomen. 

 

- Zomerfestival 2018 

Een te gek zomerfestival, waarin we al het moois laten 

zien wat de Buitenhof te bieden heeft, en de Buitenhof 

positief op de kaart zetten. Dat was het doel van het 

Buitenhof Zomerfestival 2018. Van de meer dan 5000 

bezoekers, waren er ruim 500 tussen de 4 en 12 jaar en 

ruim 400 jongeren tussen de 12 en 18. 

Met meer dan 70 vrijwilligers heeft stichting Rode 

Feniks op zaterdag 30 juni 2018 een fantastisch 

festival neergezet met voor elk wat wils. Er was een 

Kidz-zone, Women-only-zone, DelftRoots-area, 

Youthzone, heerlijk eten in de foodcourt, een oud-

Hollandse Zone, een pop-up kinderboerderij en ruim 

100 kraampjes aan een gezellige rommel- en informatiemarkt.          (Foto’s: Koos Bommelé) 

 

Revitalisatie Winkelcentrum Vrijheidslaan 

De revitalisatie bestaat o.a. 

uit beplanting, een mooie 

houten bank en bebording 

met de naam van het 

winkelcentrum boven de 

ingang. 

 

 

 

Beweegweek Reinier de Graaf 

De beweegweek in het Reinier de Graaf Ziekenhuis is een groot succes 

geworden dankzij de inzet van medewerkers, patiënten, bezoekers maar vooral door alle sponsoren. 

In totaal is door medewerkers, patiënten en bezoekers 3112,4 kilometer afgelegd op de spinningfietsen die de 

gehele week in het ziekenhuis in Delft stonden. Samen is de afstand van Delft naar de Noordkaap gefietst. De 

OK-afdeling heeft de meeste kilometers gefietst in 24 uur, namelijk 769,7 kilometer. Ook verpleegafdeling 3F 

fietste in totaal honderden kilometers, waardoor zij op de tweede en derde plek eindigden.  
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Met het fietsen is er € 9.445,- aan sponsorgeld opgehaald. Een 

prachtig bedrag waar beweegmaterialen van worden aangeschaft 

voor de verpleegafdelingen. Er zijn hometrainers, een silverfit en 

beweegboxen geplaatst. Twee beweegboxen konden worden 

aangekocht dankzij een bijdrage van de Ondernemersvereniging 

Buitenhof uit het 

Ondernemersfonds Delft. 

Zo blijft bewegen ook na 

deze beweegweek een 

belangrijk onderwerp in 

de verpleging van onze patiënten die in het Reinier de Graaf 

Ziekenhuis verblijven. Vanaf 2019 is het doel dat het normaal is dat 

elke patiënt, indien mogelijk, actief blijft voor een beter herstel.  

  

Sinterklaasshow van Ernst & Bobbie 

De winkeliersspaaractie voor de Sinterklaasshow van Ernst & Bobbie was een groot 

succes! In september en oktober 2018 konden alle winkeliers in Buitenhof kosteloos 

deelnemen aan een gezamenlijke spaaractie. Klanten konden sparen voor korting op 

een toegangskaartje voor de Ernst & Bobbie Sinterklaasshow. Deze werd gehouden 

op zondag 25 november 2018 in Sporthal Kerkpolder in Buitenhof. Met een volle 

spaarkaart (10 zegels) kon de klant een entreekaartje kopen voor slechts 2,50 per 

persoon. Bij iedere € 5,00 die men besteedde bij één van de deelnemende winkeliers 

ontving men een zegel.  

Er zijn in totaal 2000 bezoekers geweest, verdeeld over 2 uitverkochte shows. De spaaractie is mogelijk 

gemaakt door bijdragen vanuit Ondernemersvereniging Buitenhof en Jumbo Buitenhof. Nagenoeg alle 

winkeliers uit Buitenhof hebben meegedaan. Zowel winkeliers als bezoekers hebben enthousiast gereageerd. 

 

NIEUWE PROJECTEN 

Uitbreiding sportbeoefening: beachvolleybalvelden 

Begin februari 2019 waren alle financiën rond voor de aanleg van de twee 

beachvolleybalvelden bij D.S.V. Full Speed. Dit mede dankzij de subsidie die 

we verkregen hebben van de Ondernemersvereniging Buitenhof. 

Het overleg met de Gemeente Delft kon vervolgd worden en tegelijkertijd 

konden alle orders gegeven worden aan de verschillende leveranciers voor 

het afgraven en afvoeren van de grond, de beachvolleybal installatie en het 

beachvolleybalzand. In de laatste week van maart werd er daadwerkelijk 

gestart  

Grote dank ook naar de vrijwilligers van de onderhoudsploeg, want die 

hebben weer een berg werk verzet. De vereniging kan en zal trots op jullie 

zijn. 

Vanaf medio mei 

kunnen de 

trainers en de 

leden van D.S.V. 

Full Speed en de jeugd uit de omliggende wijk 

gebruikmaken van de beachvolleybalvelden bij 

D.S.V. Full Speed. Vanzelfsprekend is het vrije 

gebruik alleen mogelijk als de vereniging D.S.V. Full 

Speed niets geprogrammeerd heeft staan. 
(Een bijdrage van Jurgen van Dorp) 
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Gamer 

Op de openbare speelplaats van de Titus Brandsmaschool komt een vloer te liggen van 9 interactieve panelen. 

Op deze vloer kunnen kinderen onder en na schooltijd spelen en bewegend leren. Bewegend leren is erg in 

opkomst. Kinderen van nu zitten teveel en bewegen te weinig met als gevolg overgewicht en andere 

gezondheidsklachten.  

Er zijn 3 spellen die gespeeld kunnen worden door op de tegels te springen (tafels oefenen, geheugen 

trainen...). Die tegels reageren met licht aan/uit op de sprongen. 

Als de vloer niet gebruikt wordt, wekt hij zonne-energie op die gebruikt kan worden door de school. 

Leerlingen krijgen les over deze manier van duurzaamheid. 

De Titus Brandsmaschool is de eerste school in Delft e.o. waar deze vloer wordt geplaatst. De verwachting is 

dat dit in juli nog voor de schoolvakantie zal gebeuren. 

 

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

stellen. Het programma is een opmaat voor de uitvoering van concrete projecten om de economische 

ontwikkeling van Buitenhof te stimuleren en dient als kapstok voor de besteding van middelen uit het 

Ondernemersfonds Delft. Uit dit actieprogramma heeft de ondernemersvereniging 5 thema’s gekozen waar de 

komende jaren aandacht aan zal worden besteed: 

 

- Extra investeren in groenbeheer en –onderhoud 

2x per jaar worden de planten in de bloembakken gewisseld. Het onderhoud 

van de plantjes wordt gedaan door leerlingen van het Grotiuscollege. Van de 

ondernemersvereniging hebben ze een bakfiets en veiligheidshesjes 

gekregen om regelmatig langs de bloembakken rijden. 

 

- Extra schoonmaakwerkzaamheden bij de werklocaties in de wijk 

Een andere groep leerlingen van het Grotiuscollege is ook bezig met 

werkzaamheden in de vorm van 2x per week schoonhouden van de werk-

gebieden (entrees van de winkelcentra Vrijheidslaan en Griegstraat, zwembad 

Kerkpolder en de sportverenigingen). Dit als aanvulling op de schoonmaak-

werkzaamheden van de gemeente, die nog maar 1x per week zwerfvuil 

opruimt. Als tegenprestatie heeft de ondernemersvereniging een bijdrage 

gedaan voor een bestelbusje inclusief materiaal zoals prikstokken, knijpers, 

zakken e.d.  

 

- Camerabewaking op ontsluitingswegen en bij parkeerplaatsen 

Op diverse locaties zijn door Pro-Rec het afgelopen jaar camera’s opgehangen. De 

camera’s hangen bij Anytime Fitness, Zwembad Kerkpolder, DVV Delft, Karlas 

Fietsen, China Garden, Full Speed, PrintPlezier, Partycentrum Onder Ons en 

IJssalon Luciano. Het project is hiermee afgerond. 

Ter informatie: Er is een verschil tussen cameratoezicht en camerabewaking: 

cameratoezicht wordt in Delft niet toegestaan; camerabewaking is wel mogelijk om 

alleen je eigen eigendommen te bewaken onder de specifieke voorwaarde dat de 

camera maximaal 4 meter uit de gevel op openbaar terrein opnames mag maken. 
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- Investeren in aantrekkelijkheid en herkenbaarheid entrees werklocaties 

 

De bestaande feest- en boomverlichting is daar waar 

nodig gerepareerd of vervangen. Daarnaast is de feest- 

en boomverlichting uitgebreid en hangt er in de 

wintermaanden bij de sportschool Anytime Fitness 

sfeervolle verlichting aan de gevel, en sprookjesachtige 

verlichting in de bomen bij het zwembad Kerkpolder en 

bij PrintPlezier/KopieKoffie.  

 

 

 

 

 

 

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. 

 

ONDERNEMERSFONDS 

Stichting Stadsbreed 

In de Stichting Stadsbreed zitten afgevaardigden van alle werkgebieden van Delft. Namens Buitenhof is dat 

Willem Dijkshoorn. De stichting denkt na over projecten die het niveau van de gebieden overstijgen en effect 

hebben voor de hele stad. Een voorbeeld zijn de hanging baskets die ook dit jaar weer in de hele stad te zien 

zijn en door Stadsbreed zijn gefinancierd.  

Ook het digitale ondernemersplatform Chainels wordt door Stadsbreed betaald. Alle gebieden maken hier 

gebruik van. Informatie die interessant is voor ondernemers in de eigen wijk kan hierop gedeeld worden, maar 

ook berichten die voor meerdere gebieden of de hele stad van belang zijn, worden sinds begin dit jaar via 

Chainels verspreid. 

 

Delft Verbindt 

Stichting Stadsbreed betaalt ook mee aan de 3 grote ondernemersbijeenkomsten van Delft Verbindt. De 

nieuwjaarsbijeenkomst “Bruisend Delft Verbindt” in januari, “De Kracht van Delft Verbindt” in november dat 

http://www.ondernemersfondsdelft.nl/buitenhof-16
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altijd plaatsvindt in Theater De Veste en waar altijd de Delftse ondernemer van het jaar verkozen wordt, en de 

“Delft Verbindt zomerbarbecue” begin juli. 

De zomerbarbecue is dit jaar op maandag 1 juli bij Stadsboerderij BuytenDelft aan de Korftlaan in de Delftse 

Hout. Als het goed is heeft u via Chainels al de vooraankondiging ontvangen en heeft u kunnen lezen dat er 

weer inspirerende gastsprekers zijn, namelijk voormalig schaatser Erben Wennemars, voormalig wielrenner 

Rob Harmeling en Mirte van Eijl (oprichtster van het Delftse “I change the value of food”). 

Meer informatie over Delft Verbindt kunt u vinden op de website 

https://www.delftverbindt.nl waar u zich ook kunt aanmelden 

voor deze bijeenkomsten.  

Hartelijke groet, 

Marja Keizer, fondsmanager 

 

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN IN BUITENHOF 

 Zomerbijeenkomst Ondernemersvereniging Buitenhof 

Op dinsdag 9 juli a.s. organiseert de Ondernemersvereniging Buitenhof voor de 3
e
 keer voor alle zakelijke 

ozb-betalers in de wijk en overige relaties een gezellige netwerkbijeenkomst bij Partycentrum Onder Ons met 

een barbecue en pubquiz na afloop. 

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. Ook zal hij vertellen hoe het met de uitvoering van het 

actieprogramma staat.  

En we zetten voor de 2
e
 keer een van onze leden in de spotlight: 

Harmen van der Laan zal een korte presentatie geven over zijn 

(prijswinnende) onderneming PrintPlezier/KopieKoffie. 

 

TERUGBLIK ZOMERBIJEENKOMST 2018 
Om vast in de stemming te komen voor onze bijeenkomst op 9 juli, vindt u hieronder een kleine fotocollage 

van onze 2
e
 netwerkbijeenkomst in 2018.  

De foto’s zijn gemaakt door Koos Bommelé. 

  

 

 

https://www.delftverbindt.nl/
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OVERIG NIEUWS 
op 23 juni 2019 bestaat Amateurtuindersvereniging Levenslust 100 jaar! En daar zijn ze terecht enorm trots op! 

ATV Levenslust is in 1919 opgericht waarbij de officiële 

bekendmaking plaatsvond in café De Nieuwe Prins. De 

vereniging had toentertijd de beschikking over 33 leden. 

Op dit moment heeft de Vereniging de beschikking over 

539 tuinen verdeeld over vier complexen waaronder 

Vijvertuinen aan de Kerkpolderweg  3 (49 tuinen). 

De volkstuinen bieden heel veel mensen een zinvolle 

tijdsbesteding, geven kennis door aan de volgende 

generatie over het bezig zijn met de natuur en bieden de 

Delftse bevolking een boeiende omgeving om lekker in te 

kunnen wandelen.  

 

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 wordt elk 

voorjaar uitgebracht.  

Wil of kan u niet zo lang wachten? Activiteiten die interessant zijn voor ondernemers, verenigingen en overige 

organisaties in ons gebied kunnen altijd op Chainels worden geplaatst. 

 

BELANGRIJKE EN INTERESSANTE DATA 

 Vergaderingen: 

Woensdag 12 juni 2019 bij de 100-jarige ATV Levenslust 

Woensdag 4 september 2019 

Woensdag 30 oktober 2019 

Woensdag 11 december 2019 

 Delft Verbindt zomerbarbecue: 

Maandag 1 juli 2019 

 Netwerkbijeenkomst ondernemersvereniging Buitenhof: 

Dinsdag 9 juli 2018 - zomerbijeenkomst voor alle zakelijke ozb-betalers in Buitenhof (met barbecue en 

pubquiz) 

 

LIDMAATSCHAP  
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.   
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LEDEN 

     

Naam Straat Huisnr Postcode 
(E)igendom 

/ (G)ebruik 

Karlas Fietsen B.V. Bartokpad 4 2625 AB E / G 

China Garden Bartokpad 8 2625 AB E / G 

Stichting Rode Feniks Beethovenlaan 1-A 2625 RG G 

Anytime Fitness Delft Beethovenlaan 230 2625 RW G 

Happy KidsCare Bizetstraat 50 2625 AX G 

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

PrintPlezier BV Chopinlaan 377 2625 TN G 

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

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

ATV Levenslust, complex Vijvertuinen Kerkpolderweg 3 2625 EB E / G 

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

Partycentrum Onder Ons Kerkpolderweg 8 2625 EB E / G 

Delftse Voetbalvereniging Delft Kerkpolderweg 12 2625 EB E / G 

Stichting Sporthal Kerkpolder Kerkpolderweg 14 2625 EB E / G 

Ontmoetingscentrum Mozartlaan, Stichting Pieter 

van Foreest 
Mozartlaan 422 2625 CS 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 (oud-bestuurslid) 
   

B 

     
Totaal 29 leden, waarvan 26 stemgerechtigd 

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

 
B = buitengewoon lid en niet stemgerechtigd 

  
 

LINKS / CONTACT: 

- Website Ondernemersfonds:  

 http://www.ondernemersfondsdelft.nl  

- Chainels 

https://www.chainels.com/buitenhof  

- 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 

Willem Dijkshoorn, algemeen bestuurslid 

Enrico Brehm, algemeen bestuurslid 

 

Ontwerp: Marijke de Vreede 

Redactie: Marijke de Vreede 

Adreswijzigingen: 

ovbuitenhof@outlook.com 

Printwerk en verzending van deze nieuwsbrief is uitbesteed aan PrintPlezier B.V. 

http://www.ondernemersfondsdelft.nl/
https://www.chainels.com/buitenhof
http://www.ondernemersfondsdelft.nl/buitenhof-16
mailto:ovbuitenhof@outlook.com
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