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We zetten Delft op de wereldkaart

De Hoven pakt je in

De logistiek in Delft kan slimmer 

Ik heet de wereld welkom in Delft  



De zomer zit erop. Tijd om vooruit te kijken naar het 
nieuwe toeristenseizoen. Daar ligt een uitdaging. 
Want Delft kan wel wat meer bezoekers gebruiken. 
Wij gaan de stad Delft op een nieuwe manier 
promoten. Wereldwijd. Samen 
met de ondernemers. En… die betalen 
er niets voor! In 2014 werd Nederland 
bezocht door 14 miljoen buitenlandse 
toeristen. De prognose is dat dit aantal tot 
2025 oploopt naar 18 miljoen; 30 procent meer! Van de 14 miljoen 
bezoekers in 2014 maakte 87 procent gebruik van het internet om de 
keuze voor een bestemming in Nederland te bepalen. Dus: ongeveer 
700 miljoen mensen ‘bezochten’ Nederland! Toch blijven de Delftse 
bezoek- en omzetcijfers ver achter bij de landelijke. We moeten 
ons dus beter presenteren. Daarom hebben we een splinternieuwe 
website klaar staan (www.one2delft.com) en zijn we lid geworden 
van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), 
het offi ciële marketinginstituut van Nederland. Hierdoor krijgt Delft 
toegang tot een netwerk van de 12.500 belangrijkste touroperators 
wereldwijd. Onze Delftse promotieboodschap wordt direct gezien 
door de gemiddeld 7 miljoen bezoekers per jaar die de digitale 
ledennieuwsbrief via het platform van het NBTC lezen. En we worden 
veel beter zichtbaar en vindbaar voor die 700 miljoen zoekers 
wereldwijd. Daarnaast mogen we Delft vertegenwoordigen op de 
grootste toerismebeurzen van Europa in het beroemde Holland 
House, waar we in direct contact komen met onze internationale 
partners. We gaan daar complete Delft Tours aan de man brengen, 
samengesteld in overleg met onze partners in Delft; ondernemers en 
instituten die onvoorwaardelijk geloven in het ‘merk Delft’ en die de 
bezoeker iets te melden hebben. Van kopje koffi e en expositie tot 
diner en overnachting. Simpel van opzet, maar allesomvattend. Een 
reuzenkans op meer bezoekers voor de stad. En dus voor de Delftse 
ondernemers: een reuzenkans op meer omzet! Delft is nooit eerder 
op deze manier gepromoot. Wij doen het. Omdat we van Delft 
houden en omdat Delft het dubbel en dwars waard is. Doe mee!

Delft, oktober 2015 
Karl Flieger 
One2delft Magazine / www.one2delft.com

INHOUD
We zetten Delft op de wereldkaart

De gitarendokter zweert bij Clapton

Heb je ’t ooit zo Delfts gegeten?

De Hoven pakt je in

Ik heet de wereld welkom in Delft 

De Sjees kan er weer 25 jaar tegen

Zorgdrager, dat zit wél goed!

De Delftse trots op verfgebied

Delft mag best wat hipper

De logistiek in Delft kan slimmer

6-7

9

10

12-15

16-17

20-21

22-23

25

30

36-37

3

Als in het najaar alles en iedereen in 

Delft toe is aan wat zon en blauwe 

lucht en je loopt warm voor het 

winterseizoen, laat je dan eens 

inspireren door de stralende 

collectie bij Trompper Optiek.

Wij staan ons er op vóór dé 

kleurrijkste opticiën van Delft te zijn! 

Verrassing is namelijk de leukste 

manier om van een montuur een 

sieraad te maken. De kleur en de 

stijl bepalen in hoge mate hoe groot 

de verrassing mag zijn.

Als voorbeeld zie je hier enkele 

van onze interpretaties van Delfts 

blauw. Als dan het resultaat een 

prachtige aanvulling is, kijkt iemand 

daar altijd van op! Een mooie bril 

wordt namelijk altijd gezien!

Niet voor niets 

is Trompper 

gezichtsbepalend!

Wij presenteren Delft 
aan 700 miljoen mensen!
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N
Natuurlijk, je kunt 
Pauline Bloembinders 
elk moment van de dag 
bellen of mailen voor 
informatie en drie dagen 
per week binnenstappen 
voor ‘zomaar een bosje 
gezelligheid’. Maar wie 
het opfl euren van woning 
of bedrijf een extra 
dimensie wil geven, kan 
het ook een stuk creatiever 
laten aanpakken. “Op 
onze website (waaraan 
momenteel hard wordt 
gewerkt, red.) geven we 
een aantal voorbeelden 
van boeketten en bloem-
stukken”, zegt Pauline. 
“Maar als ik eerlijk ben, 
ga ik het liefste naar een 
bedrijf toe om daar zelf 
te zien hoe de ruimte er 
uitziet. Particulieren vraag 
ik een foto te sturen van de 
omgeving waarin de vaas 
of een ander object komt 

te staan. Vaak kun je dan 
extra accenten aanbrengen, 
in overleg met de klant. 
Ja, dat is een vorm van 
binnenhuisarchitectuur. 
Je kunt met een mooi 
bloemarrangement in de 
juiste kleuren elke ruimte 
een eigen karakter geven. 
Dat vind ik na ruim twintig 
jaar nog steeds de grootste 
uitdaging in mijn vak: 
altijd proberen om in de 
roos te schieten!” Net als 
haar bloemen (ook zijden 
bloemen – nauwelijks van 
echt te onderscheiden!) 
straalt Pauline een 
aanstekelijke vrolijkheid uit. 
Als dochter van een tuinder  
weet ze niet beter dan dat 
levende producten haar 
inspireren. “Ik vind dat je 
een product als bloemen 
altijd met respect moet 
benaderen. Of ik nou een 
bosje in de winkel verkoop, 

een bloemstuk bedenk en 
maak voor een woning of 
kantoor of een rouwstuk 
opmaak, ik kan er altijd mijn 
gevoel in kwijt. In het geval 
van een rouwarrangement 
is het belangrijk dat je de 
wens van de nabestaanden 
als basis gebruikt. Als 
het even kan verwerk je 
er facetten van het leven 
van de overledene in. 
Wanneer je dan achteraf 
wordt verteld dat het 
resultaat exact paste bij 
hoe de overledene in 
het leven stond, is dat 
natuurlijk het mooist 
denkbare compliment…” 
Respect voor bloemen, 
dat betekent ook respect 
voor de seizoenen. Pauline 
kijkt niet elke dag op de 
kalender, maar er is nu 
eenmaal een verschil tussen 
voor- en najaar. “Je ziet 
de seizoenen een beetje 

vervagen omdat je het hele 
jaar door eigenlijk alles kunt 
kopen op de veiling. Dat is 
soms handig, maar ik vind 
het toch ook wel erg leuk 
om de seizoenen te volgen. 
Tulpen in het voorjaar, 
bolchrysanten in het najaar. 
En wat je daar allemaal 
omheen kunt bedenken. 
Mijn favoriet? Dat is de 
gloriosa. Je hebt ze op dit 
moment in verschillende 
kleuren , maar altijd met 
die specifi eke gerafelde 
bloemen. Prachtig!” Snel 
naar Pauline Bloembinders, 
dus. Om te genieten, 
inspiratie op te doen, 
afspraken te maken. En 
zelfs om prachtig glaswerk 
van Pol’s Potten of Henry 
Dean en sfeervolle kaarsen 
van Esther en Erik te kopen. 
Pauline is meer dan bereid 
om je er alles over te 
vertellen…

‘Ik wil altijd 
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Werken met bloemen, 
wie zou er niet vrolijk 

van worden? Bij 
Pauline Bloembinders 
spettert het plezier er 
elke dag vanaf. Niet 
alleen in de winkel 
annex werkplaats 
aan het Achterom, 
maar zeker ook op 
locatie bij bedrijven 
en particulieren. Of 
om met Pauline zelf 
te spreken: ‘Bloemen 

brengen je dicht 
bij mensen en daar 

geniet ik van’.

Pauline Bloembinders  |  Achterom 87/89  |  015 2123689  |  www.bloembinders.nl

IN DE ROOS SCHIETEN!’



om mensen vanuit alle 
windstreken naar Delft uit 
te nodigen. En dan niet 
voor dat ene uurtje. Ik zie 
het wel eens gebeuren dat 
bussen vol toeristen bij 
het Blauwe Hart worden 
uitgeladen, maar die 
mensen krijgen amper de 
tijd om iets van de stad 
te zien. Ze maken even 
snel 100 digitale foto’s, 
kopen een Delftsblauw 
beeldje, een ijsje en een 
ansichtkaartje en hup, daar 
gaan ze hijgend en wel 
de bus weer in. En wat 
hebben ze dan eigenlijk 
helemaal gezien van de 
stad? Nog geen 10 procent 
van wat we te bieden 
hebben. Daar hebben we 
als Delftse ondernemers 
gewoon te weinig profi jt 
van. Ik vind het best dat 
die mensen vanuit Delft 
naar Amsterdam gaan. Voor 
mijn part gaan ze door naar 
Londen of de Zuidpool. 
Maar dan wel met Delft 
als uitvalsbasis. Niet als 
tussenstop!’

Dat klinkt bijna als een 
frustratie…?
‘Bijna. Het is eerder een 

vorm van verbazing dat 
Delft nog nooit écht tegen 
de wereld heeft gezegd: 
‘Hallóóó, hier zijn we!’ Ik 
ben helemaal verliefd op 
deze stad. Ik loop hier al 
sinds mijn geboorte rond 
en schep tegen iedereen 
op over ‘mijn Delftje’. Dat 
moeten álle Delftenaren 
doen. Gewoon laten zien 
wat je in huis hebt. Actief 
werken aan het merk Delft. 
En dat is nodig, hoor. Ik heb 
tijdens vakanties mensen 
ontmoet die enthousiast 
riepen: ‘So you’re from 
Holland? Cool. I’ve been 
there. Kopenhagen was 
awesome!’ En als je dan zo 
naïef bent om te melden 
dat ze met Amsterdam 
in de war zijn, gaat het 
gesprek verder alleen nog 
over Ajax, hoeren en drugs. 
Delft kennen ze hooguit 
van het Delftsblauw. Dat 
zegt veel over die mensen, 
maar het zegt ook iets over 
ons…’

Kost deelname aan 
one2delft.com de 
ondernemers veel geld?
‘Nee. Ik zei al dat alle 
Delftse ondernemers gratis 

op de website one2delft.
com kunnen staan. En 
daarmee zijn ze dus 
helemaal gratis zichtbaar 
voor die 700 miljoen 
zoekers! De investering die 
dat vraagt op fi nancieel 
en praktisch gebied is ons 
cadeautje aan de stad Delft. 
Pas wanneer ondernemers 
iets extra’s op de website 
willen – zoals aanbiedingen 
of een wervend verhaal 
-, of men doet mee in 
de aangeboden Delft 
Tours, dan rekenen wij 
bescheiden tarieven voor 
onze handling. Daar gaat 
niemand van schrikken. We 
hoeven er niet rijk van te 
worden.’

Maar jullie zijn toch geen 
fi lantropische instelling?
‘Nee, absoluut niet! Maar 
tussen een fi lantropische 
instelling en een bedrijf 
dat de hoofdprijs wil 
verdienen aan de Delftse 
ondernemers zit een enorm 
verschil. Wij houden van 
Delft. En we zijn ervan 
overtuigd dat we met 
one2delft.com binnen 
twee jaar aantoonbare 
successen gaan boeken. 

Het gaat ons maar om één 
ding: de stad Delft moet 
meer toeristen krijgen 
en die toeristen moeten 
langer blijven, zodat we 
met zijn allen meer omzet 
maken. Niets meer en niets 
minder. En vergeet niet: 
als we er in slagen om de 
bezoekersaantallen fl ink te 
verhogen, dan kunnen we 
als Delftse ondernemers 
ook betere prijzen voor 
onze producten en diensten 
vragen. En dat dankzij een 
investering die geen geld 
kost, daar droomt toch 
iedere ondernemer van…?’

Doe eens een voorspelling 
over bezoekersaantallen in 
2018?
‘Ik doe niet aan 
voorspellingen. Cruciaal is 
dat de Delftse ondernemers 
deze aanbieding benutten 
om sámen de stad Delft op 
de wereldkaart te zetten. 
De site one2delft.com staat 
binnenkort online met de 
meeste ondernemers gratis 
erop vermeld, compleet 
met doorlink naar de eigen 
website. Nu komt het erop 
aan dat de ondernemers 
zelf in actie komen om 
die doorklik echt de 
moeite waard te maken. 
Hoe meer Delft Tours we 
kunnen aanbieden, hoe 
meer bezoekers voor Delft 
zullen kiezen. Dat is simpel 
te begrijpen. Als dat vijf 
extra bussen vol toeristen 
per dag oplevert in 2018, 
dan zou ik dat al geweldig 
vinden. Maar stiekem 
mikken we op veel meer. 
We kunnen met z’n allen 
van Delft een krachtig merk 
maken. Natuurlijk is dat 
‘op de wereldkaart zetten’ 
ambitieus, maar we hebben 
alles in huis om het te laten 
slagen. 
Als je er echt voor gaat, is 
niets onmogelijk…’

W
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Wat is one2delft.com?
‘one2delft.com is het 
digitale podium waarop 
we bezoekers van over de 
hele wereld laten zien hoe 
uniek onze stad Delft is. 
Alle Delftse ondernemers 
kunnen zich er gratis 24/7 
op profi leren. Daarnaast 
bieden we complete Delft 
Tours aan, in samenwerking 
met diezelfde Delftse 
ondernemers. 

Zo kunnen 
Chinezen, Japanners, 
Duitsers, Spanjaarden, 
Amerikanen of wie dan ook 
op de wereld een gerichte 
keuze maken voor een 
bezoek aan Delft, met of 
zonder tussenkomst van 
touroperators. Met een kop 
koffi e, een museumbezoek, 
een rondvaart, een lunch, 
diner en overnachting. ‘The 
works’ zoals de Amerikanen 
zeggen. 

Alles erop en eraan.’

Er zijn toch al partijen die 
hetzelfde doen?
‘Niet op deze schaal. Wij 
zijn met one2delft.com 
lid geworden van het 
Nederlands Bureau voor 
Toerisme en Congressen, 
het NBTC. Daardoor 
maken we deel uit van het 

beroemde www.
holland.com, een 
podium met zeven 
miljoen digitale 
abonnees en 
nieuwsbriefl ezers 
wereldwijd. 
Inclusief 
12.500 van de 
belangrijkste 
touroperators 
ter wereld. 
Indirect 
bereiken 
we zo 700 
miljoen 

mensen 
die jaarlijks op internet 
bestemmingen in 
Nederland bekijken en 
boekingen maken. Dat 
zijn duizelingwekkende 
aantallen. Bovendien 
mogen we Delft promoten 
op de belangrijkste 
toerismebeurzen in Europa. 
We staan dan in het 
beroemde Holland House, 
waar we direct in contact 
komen met touroperators 
en bedrijven uit de hele 
wereld. Wij, met dat 

kleine stadje. Het is een 
opwindende gedachte!’

De Delftse ondernemer 
gaat wereldwijd…
‘Klopt. Of beter gezegd: 
álle ondernemers van 
Delft gaan wereldwijd! Het 
is toch een ongelofelijk 
spannend idee dat jouw 
restaurant of modezaak 
door zo onvoorstelbaar 
veel mensen wordt gezien? 
Doe maar eens net alsof 
jij John Johnson uit New 
York bent. Je wilt een trip 
naar Nederland maken en 
op Google tik je ‘Holland’ 
in, want zo heten we daar. 
Dan kom je direct bij www.
holland.com uit. 
Dat is de offi ciële 
toeristensite van het NBTC, 
waar wij de stad Delft een 
prominente plek hebben 
gegeven. Via ‘Cities’ en 
‘Delft’ sta je vervolgens 
binnen drie klikjes midden 
tussen onze Delftse 
bezienswaardigheden en 
ondernemers. Hoe cool 
is dat! Aan ons en onze 
ondernemers de schone 
uitdaging om John Johnson 
uit New York vervolgens fan 
van Delft te maken. 
Hem en zijn gezin hier 
naartoe te halen en 
helemaal in de watten te 
leggen!’

Kunnen we dat…?
‘Wat dacht je! Natuurlijk 

kunnen we dat! We hebben 
een schitterende stad, 
fantastische horeca, hotels, 
winkels, monumenten en 
evenementen. En we liggen 
ook nog eens op een 
unieke locatie. Delft is voor 
toeristen een uitstekende 
uitvalsbasis om de rest 
van Nederland te gaan 
bekijken. Toch krijgen we 
voornamelijk mensen in de 
stad die een uurtje blijven 
en dan weer vertrekken. 
Daardoor lopen we een 
hoop geld mis.’

Wat is een hoop geld?
‘Uit cijfers van het NBTC 
blijkt dat de gemiddelde 
bezoeker aan Nederland 
ongeveer 280 euro per 
dag uitgeeft. In Delft ligt 
dat op 39 euro. Dat is een 
belachelijk groot verschil, 
maar simpel te verklaren. 
Er moeten meer toeristen 
komen, maar ze moeten 
vooral langer blijven! Dan 
zullen ze vanzelf meer geld 
uitgeven. Met de huidige 
functie van ‘tussenstop’ 
slaan we de plank op 
economisch gebied 
volkomen mis.’

Wat doen we verkeerd in 
Delft?
‘Ik weet niet of we nou 
zo veel verkeerd doen. Ik 
weet wel wat we niét doen: 
met alle ondernemers en 
instanties sámen optrekken 

OP DE WERELDKAART ZETTEN!’
‘We gaan Delft

De stad Delft heeft alles in zich om een toeristenmagneet te zijn. Maar zijn we dat ook? Nee, 
zegt Karl Flieger – uitgever van one2delft Magazine en beheerder van het nieuwe Delft-promotie 

platform one2delft.com – op besliste toon. ‘We zijn een tussenstop, geen reisbestemming. 
Daardoor lopen we ontzettend veel omzet mis. Met one2delft.com gaan we daar verandering in 

brengen. Samen met de Delftse ondernemers zetten we de stad Delft op de wereldkaart!’
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BBoy Mosterdijk gaat dat 
probleem nooit krijgen. 
Hij is namelijk gitarist en… 
bouwer van versterkers. 
Zijn Guitar Shop Delft is 
een mini-Walhalla voor 
muziekfreaks. Boy verkoopt 
er – what’s in a name – 
gitaren en alle accessoires, 
maar ook basgitaren 
en… versterkers. Alles 
ineen. “Ik ben eigenlijk 
meer een techneut 
dan een muzikant”, 
beantwoordt Boy onze 
onvermijdelijke vraag. “Ik 
had op mijn zestiende 
mijn eerste gitaar en twee 
buizenversterkertjes en 
daarop ramde ik lekker mee 
met Status Quo en AC/DC. 
Ik heb alles bij elkaar één 
keer les gehad, dat was 

van mijn zwager. Hij gaf me 
een week de tijd om House 
Of The Rising Sun te leren 
spelen. Dat lukte, maar 
daarna heb ik nooit meer 
iets van buiten geleerd. 
Misschien ben ik daar wel 
gewoon een beetje te lui 
voor. Ik heb ervaren dat je 
van samenspelen ook heel 
snel en veel leert. Eigenlijk 
houdt dat nooit op; ik mag 
nog steeds graag met 
anderen improviseren. Dat 
doe ik ook geregeld in 
Delftse cafés. Hartstikke 
leuk. Maar de techniek 

van de versterkers is mijn 
eigenlijke vak. Daar ben 
ik in mijn winkel ook de 
meeste tijd mee bezig. 
Bouwen, onderhouden. Ik 
zit hele dagen te pielen aan 
zo’n apparaat, net zolang 
tot het echt naar mijn zin is. 
Ik doe ook het onderhoud 
aan gitaren en basgitaren. 
Dat is ook weer een vak 
op zich. Geen twee gitaren 
zijn hetzelfde en er kan 
van alles aan mankeren. 
En je moest eens weten 
hoeveel mensen in Delft 
gitaar spelen. Dat is 

echt ongelofelijk! Ik ben 
eigenlijk de enige bij wie 
ze terecht kunnen als er 
iets met hun instrument of 
versterker aan de hand is. 
Sommigen noemen me de 
gitarendokter, haha!”
Boy is dus altijd verzekerd 
van werk. Toch vindt hij 
nog genoeg tijd om op 
diverse podia te springen 
en lekker te spelen. “Mijn 
eerste optreden was ergens 
in 1988 en vandaag de 
dag speel ik nog steeds 
dezelfde ‘ouwe troep’. 
Blues is mijn ding, daar 
krijg ik nooit genoeg van. 
Namen? Tsja, dan kom ik 
toch snel uit bij BB King 
(medio mei op 89-jarige 
leeftijd overleden, red.), 
maar toch vooral Eric 
Clapton. Zijn stijl is uniek 
en die spreekt me erg 
aan. Er zijn trouwens ook 
heel veel geweldige jonge 
muzikanten, hoor. Ook 
in Delft. Daarom vind ik 
het zo jammer dat we 
geen muziekpodium meer 
hebben zoals vroeger de 
Eland en later Speakers. 
Ik mag van jou geen 
negatieve dingen zeggen 
over Delft, maar dat is 
echt een gemis, hoor…” 
Nou vooruit, voor deze 
ene keer dan… Omdat de 
gitarendokter groot gelijk 
heeft.

De gitarendokter
ZWEERT BIJ CLAPTON 

Guitar Shop Delft  |  Nieuwe Langendijk 15  |  015 2129895  |  www.guitarshopdelft.nl

Wat is belangrijker, 
de gitaar of de 

versterker? De gitaar, 
natuurlijk. Maar de 
gemiddelde gitarist 
zónder versterker, 

dat is toch een beetje 
als een kleinzoon die 

zijn slechthorende 
oma een mop vertelt; 
de verteller ligt zelf 
in een deuk, maar 
het ongemakkelijk 
glimlachende besje 
denkt: ‘Kind, waar 
héb je het over!?’

Stuur een bericht naar gratis@one2delft.com en wij 
verzorgen uw GRATIS vermelding op de website!
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HEB JE ’T OOIT ZO

Jack van Roon zet op zaterdag 7 november de deuren van zijn 
bakkerij wagenwijd open. Alle Delftenaren mogen die dag een kijkje 
nemen in zijn bedrijf. En… kennismaken met de nieuwste parels aan 
de Van Roon-kroon: een ambachtelijk volkoren en een ambachtelijk 

molenwit brood. Let op: gebakken uit graan dat is gemalen in de 
monumentale Delftse Molen!

O
 “Onze nieuwe broden zijn biologisch 
en gemaakt van échte ingrediënten”, 

aldus een trotse Jack, die momenteel 
nog broedt op toepasselijke namen 
voor zijn nieuwe aanwinsten. En wat 
‘streekproducten’ betreft, daar mag 
hij wat ons betreft best ‘oer-Delfts’ 
van maken. Jack, glimlachend: 
“Ja, dat is eigenlijk wel zo. Heel 

veel ‘Delftser’ kan je het niet 

krijgen. Hartstikke leuk om met Gaston van 
Ambacht samen dit product te ontwikkelen.
En ook om molenaar Jan aan het werk te 
zien. Je denkt maar zo makkelijk ‘daar staat 
een molen en die wieken draaien wel’, maar 
daar komt nog heel wat werk aan te pas. 
Je komt als bakker even echt op de plek 
waar het voor je brood allemaal begint. En 
dat midden in Delft. Ik vind het helemaal 
geweldig!” De nieuwe broden van Jack van 
Roon hebben een lekkere ‘bite’; je hapt echt 

ergens in. En dankzij de samenstelling 
zijn ze niet alleen erg lekker, maar ook 
nog gezond. Jack: “ We zijn eigenlijk 
altijd wel op zoek naar leuke nieuwe 
dingen en hier verwacht ik veel van. 

Het is alleen al grappig om het verhaal 
erachter te kunnen vertellen. 

Brood van graan uit één van onze mooiste 
monumenten. Ik kan niet wachten tot het 

7 november is…”

Bakker Van Roon | Van Bossestraat 47A | 015 2122662 | www.bakkervanroon.nl

D
De Force of Nature, daar 
gaan ze bij SportsArt 
vanuit. En ze hebben heel 
wat sportspecialisten in 
dienst die precies weten 
hoe ze die krachten op 
niet-sporters moeten 
overbrengen. Odette 
Immers is er zo eentje, 
hét vleesgeworden 
Duracell-konijn. Een halve 
minuut naar haar verhaal 
luisteren is voldoende om 
je voorraad chips en cola 
in de container te mikken 
en je sport outfi t uit de 
mottenballen te plukken. 
Geen ontkomen aan. “De 
eerste keer dat mijn zus me 
op de spinningfi ets zette 
dacht ik: ‘Mijn hemel, wat 
zijn al die mensen fanatiek, 
wat doe ik hier?!’ Maar na 
een paar keer meedoen 
was ik verkocht. Ik heb er 
mijn werk van gemaakt.”
Offi cieel is Odette 
planner/coördinator 
(sport) evenementen bij 
SportsArt. Maar eigenlijk 
is ‘inspirator’ een betere 
omschrijving. “Sporten is 
super belangrijk, maar het 
moet ook leuk zijn. Daar 
werken we bij SportsArt 
elke dag aan. Het is heerlijk 
om met mensen te werken 
en tegelijk met sport bezig 
te zijn. De laatste jaren 
organiseren we geregeld 

evenementen binnen en 
buiten de sportschool, daar 
hou ik me voornamelijk 
mee bezig. Leuke dingen 
doen zoals de SportsArt 
Award voor de meeste 
bezoekjes per maand. Maar 
ook voor de leukste outfi t. 
Te gek hoe mensen dan 
hun best doen om echt iets 
origineels te verzinnen!” 
Doorgewinterde 
spierbundels 
en enthousiaste 
beginnelingen, ze lopen 
bij SportsArt vrolijk tussen 
elkaar door. En zo hoort het 
ook, vindt Odette. “Als je fi t 

bent, moet je er voor gaan 
om fi t te blijven. Het klinkt 
eng, maar morgen kan 
alles afgelopen zijn. Ik heb 
geleerd dat gezondheid het 
allerbelangrijkste in je leven 
is. Het mooiste voorbeeld 
van iemand die dat ook 
heel goed begreep, was 
Karel Broeseliske. Die was 
83 toen hij nog steeds bij 
ons met alles meedeed. 
83! En dan nog zo fanatiek 
en zo fi t als een hoentje, ik 
teken er voor.”
Karel kennen we. Een 
topper die toch nog veel 
te vroeg is overleden. Maar 

hoe zit het nou met die 
lampjes? Odette lacht op 
haar geheel eigen wijze, 
maar wordt snel weer 
serieus. “Alles wat we bij 
SportsArt doen heeft te 
maken met duurzaamheid. 
Dat noemen we Go Green. 
En inderdaad wekken we 
op de cardioapparaten 
een deel van onze eigen 
energie op.  We vinden het 
belangrijk om daar mee 
bezig te zijn, net als met de 
gezondheid, de fi theid en 
het plezier van onze leden.”
Gezond, fi t, duurzaam, leuk; 
je zou bijna…
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Doortrappen, 
ANDERS GAAT HET LICHT UIT!

Als de leden van SportsArt op één van de cardioapparaten kruipen, hebben 
ze een stevige stok achter de deur. Niet hard genoeg doortrappen betekent: 

licht uit. Niet echt natuurlijk, maar de ‘groene’ sporters wekken met hun 
inspanningen wél energie op die in de sportschool wordt gebruikt. Hoe 

duurzaam kun je een training maken…?
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DE HOVEN WEBSITE

Een blik op de nieuwe website 

van De Hoven leert dat het 

winkelcentrum helemaal klaar 

is voor de toekomst. De site 

(www.de-hovenpassage.nl) 

staat propvol met nieuwtjes en 

achtergronden. Zelfs is er een 

button waar alle winkels keurig 

staan opgesomd. “We willen 

het onze klanten zo gemakkelijk 

mogelijk maken”, zegt Arjan 

Dijkshoorn. “Het is handig als 

je – voordat je besluit te gaan 

winkelen – even kunt kijken wat er 

in De Hoven op het programma 

staat. De website wordt al 

behoorlijk vaak bezocht. Ook 

daar kun je aan merken dat het 

imago van ons winkelcentrum 

snel verandert. Ik vind dat een 

mooie ontwikkeling!”

V

13

De Hoven

De ondernemers van winkelcentrum De Hoven worden elke dag een 
beetje trotser op hun omgeving. Terecht, want het winkelhart van Delft 

Zuid timmert letterlijk en fi guurlijk aan de weg. Grootschalige aanpassingen, 
uitbreidingen en verbouwingen naderen langzaamaan hun voltooiing. En als 
straks beide nieuwe woontorens klaar en bewoond zijn, is De Hoven niet 
alleen meer een winkelcentrum, maar ook een woongebied om 

jaloers op te zijn. Het mag duidelijk zijn: De Hoven pakt je in!

PAKT JE IN

11113333

n worden elke dag een
het winkelhart van Delft
Grootschalige aanpassingen, 
amaan hun voltooiing. En als
ond zijn, is De Hoven niet
woongebied om 

ven pakt je in!

Voorzitter Arjan 
Dijkshoorn van de 
ondernemersvereniging 
volgt alle ontwikkelingen 
op de voet. En hij wordt 
blij van wat hij ziet. “Ons 
winkelcentrum verandert 
snel van een plek om even 
wat boodschappen te doen 
in een complete winkel- 
en woonervaring. Het is 
ontzettend spannend om 
dat van zo dichtbij mee te 
maken. Je ziet De Hoven bij 
wijze van spreken groeien 
en jeugdiger worden. De 
nieuwe uitstraling is echt 
een schot in de roos. Het 
verschil met vroeger is 
enorm. Daar zijn we echt 
trots op!”
Daar kunnen we inkomen. 
De ingrijpende facelift 
die De Hoven ondergaat, 
maakt het winkelcentrum 
klaar voor een mooie 
toekomst. Nu de 
infrastructuur in en rond 
de Spoorzone echt vorm 
begint te krijgen, verandert 
het winkelcentrum van een 
‘koopeiland’ in een meer 
dan volwaardig onderdeel 
van de winkelstad Delft. 
Arjan: “Toen de trein 
nog bovengronds reed 
lag De Hoven vanuit het 
centrum gezien achter 
een barrière. Er was echt 
een groot verschil tussen 
de historische binnenstad 

van Delft en de wijk waarin 
ons winkelcentrum ligt. 
Terwijl het toch echt maar 
een paar honderd meter 
uit elkaar is. Het gevoel is 
nu al een stuk beter en als 
het werk aan de Spoorzone 
straks klaar is, is de barrière 
helemaal weg en zijn we 
elkaars verlengstuk. Ik denk 
dat dat voor zowel het 
centrum van Delft als onze 
wijk goed is. We vullen 
elkaar prima aan.”
Met het gloednieuwe 
station als schakelpunt, 
beschikt Delft straks 
inderdaad over een 

prachtige mix 
van winkelcentra. 

Aan de ene kant het 
prachtige historische 
centrum, waar het heerlijk 
shoppen en relaxen 
is; aan de andere kant 
een modern overdekt 
winkelcentrum met een 
perfecte bereikbaarheid 
en uitgebreid 
winkelaanbod, inclusief 
twee supermarkten. “Onze 

klanten 
kunnen ons 
uitstekend 
bereiken en dat 
wordt toch wel als een 
sterk punt gezien. De 
gratis parkeergarage is 
letterlijk om de hoek en de 
tram en de bus stoppen 
aan beide kanten van het 
winkelcentrum voor de 
deur. Mooier kan niet.  
En we werken nog elke 
dag aan vernieuwingen 
om het de klanten nóg 
gemakkelijker te maken. 
Denk maar aan de Hoven 
Radio en de Hoven App. 
Dat zijn ontzettend handige 
hulpmiddelen om iedereen 
in het winkelcentrum op 
de hoogte te houden 
van de laatste acties en 
voordeeltjes. 
Dat bedoel ik met ‘De 
Hoven wordt steeds 
jeugdiger’; onze 
ondernemers hebben de 
technische mogelijkheden 
om zich extra te 
presenteren aan het 
winkelend publiek. We zien 
het gebruik ervan groeien. 
Dat geeft een goed gevoel 
voor de toekomst van De 
Hoven.”



DE HOVEN APP
Bezoekers van De Hoven kunnen via een speciale 
Hoven App via de Iphone of Ipad elk moment 
van de dag (en nacht) op de hoogte blijven de 
laatste acties. Deze Hoven App is te downloaden 
via de website www.de-hovenpassage.nl. Arjan 
Dijkshoorn: “Ondernemers kunnen de Hoven 
App gebruiken om speciale acties supersnel 
met de klanten te delen. Er wordt sinds de start 
in het voorjaar al aardig gebruik van gemaakt, 
maar het kan natuurlijk altijd ‘meer’. Dit is 
echt zo’n technisch hoogstandje waarmee een 
winkelcentrum als De Hoven zich onderscheidt.”

CREAMARKT OP 7 NOVEMBER
Delft wordt steeds creatiever en daar speelt ook De Hoven 
op in. Op zaterdag 7 november staan door het hele 
winkelcentrum kraampjes met de meest uiteenlopende 
hobby’s. Er zijn workshops, er kunnen cursussen 
worden geboekt en… er worden de leukste en mooiste 
kunstwerkjes te koop aangeboden. Zet die datum dus alvast 
in uw agenda!
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OPENINGSTIJDEN DE HOVEN

Maandag:  
08:00 - 20:15 uur

Dinsdag: 
 

08:00 - 20:15 uur

Woensdag:  
08:00 - 20:15 uur

Donderdag:  
08:00 - 21:15 uur

Vrijdag:  
 

08:00 - 21:15 uur

Zaterdag:  
08:00 - 20:15 uur

Koopzondagen:  
12:00 - 17:15 uur

DE HOVEN RADIO
Wie regelmatig in De Hoven rondloopt 
moét het zijn opgevallen: De Hoven 
heeft zijn eigen radiokanaal. Niet 
alleen klinken daar de hele dag lekker 
deuntjes uit, maar ook worden elke 
twintig minuten verschillende speciale 
aanbiedingen ‘aan de luisteraar 
gebracht’, houden nieuwsblokken 
de bezoekers op de hoogte van 
ontwikkelingen en worden aankomende 
activiteiten gepromoot. De Hoven is één 
van de eerste winkelcentra in Nederland 
met een eigen radiokanaal. Alweer een 
aanwijzing dat hier sprake is van een 
fl inke sprong voorwaarts.

15

DE DINO’S, NOG EVEN…
En dan zijn er natuurlijk nog de Dino’s. 
Deze voorhistorische monsters maken de 
Hoven nog tot eind oktober ‘onveilig’. De 
expo van deze schitterende ‘monsters’ 
in De Hoven is uniek voor Nederland. En 
als we voor elke foto die van pappa of 
mamma met kleintje bij één ervan een euro 
zouden krijgen, konden we heel wat goede 
doelen een onvergetelijke dag bezorgen. 
De Dino’s gaan binnenkort ergens anders 
logeren, dus is het zaak om er nog snel 
even mee op de foto te gaan!



1716

‘IK HEET DE WERELD 
VAN HARTE WELKOM 

Er zijn van die ondernemers die net even op een 

ander niveau denken dan gemiddeld. Ronald Vis van 

Luxury Apartments Delft is er zo eentje. Natuurlijk, de 

schoorsteen moet roken en dus benadert hij de verhuur 

van zijn prachtige appartementen op een zakelijke 

manier via www.ladelft.com, Booking.com of Expedia. 

Maar er is ook een andere kant: Ronald Vis houdt van 

Delft. En die liefde wil hij op de wereld overbrengen.

ongelofelijk dat ik als kleine ondernemer voor het eerst 
op de digitale snelweg zichtbaar word voor een publiek 
van 700 miljoen mensen die wereldwijd zoeken naar een 
bestemming in Nederland? 700 miljoen potentiële klanten! 
En ik sta daar gewoon bij! En het kost me niks, geweldig! 
Kijk, dat noem ik nog eens samenwerking; als ik wil kan ik 
ook nog adverteren. Dan komt mijn commerciële boodschap 
aan bij 700 miljoen mensen! Samen, samen, samen, samen, 
samen handel maken, dat is toch gaaf…!”

LA FAMILIA GRANDE
Ronald ziet de toekomst van Delft en Luxury Apartments 
dus met veel plezier tegemoet. Nog niet zo lang geleden is 

een topproduct gereedgekomen: La Familia Grande. “We 
ontvangen daar families tot 10 personen in een ongelofelijk 
luxe omgeving. Naast onze andere appartementen is La 
Familia Grande wel onze grote trots tot nu toe. We hebben 
al verschillende groepen mensen van over de hele wereld 
mogen ontvangen. En belangrijker: we hebben hen vanuit 
hun appartement laten beleven hoe fantastisch Delft is. Dat 
‘laten beleven’ is wat mij betreft de basis van alles binnen 
de stad Delft. Als iedere ondernemer zijn trots op Delft aan 
zijn klanten laat zien, laten alle ondernemers in feite elkáár 
zien aan de bezoekers van Delft. En dat is naar mijn vaste 
overtuiging de basis voor het succes van de stad Delft in de 
toekomst…” 

L“LA Delft heeft een missie. En die missie is heel simpel: wij 
willen het product Delft aan een groot publiek verkopen. 
Het liefst aan de hele wereld. Ja, dat is ambitieuze maar 
realistische insteek. En ik weet ook dat het misschien wat 
vreemd klinkt voor een ondernemer. Maar het is wat het 
is. Ik zie een situatie waarin de Delftse ondernemers in het 
kernwinkelgebied met elkaar zo’n overweldigende indruk 
op onze bezoekers maken, dat die zich écht welkom 
voelen. Zo welkom, dat ze graag nog eens terugkomen. 
Wij werken daar binnen onze organisatie aan; ik zet me 
ervoor in dat zo veel mogelijk collega-ondernemers 
hetzelfde doen. Mijn overtuiging is altijd geweest dat 
je alleen een optimaal rendement uit de stad Delft kunt 

halen, als je er met zijn allen keihard aan werkt.”“Delft is 
nu nog het kleine broertje van Den Haag en Rotterdam, 
maar wel het mooiste! En als we 1 op 1 moeten knokken 
tegen Amsterdam, dan delven we het onderspit. Maar bij 
die situatie moeten we ons als stad Delft niet neerleggen. 
We hebben zo ontzettend veel te bieden wat anderen niet 
hebben. Onze sfeer en beleving zijn uniek. En Delft als 
pittoresk stadje tussen die twee grote steden, dat is toch 
waanzinnig? Maar… hoe vertellen we dat aan de wereld? 
Hoe krijgen we die boodschap over het voetlicht? Ik denk 
dat one2delft.com als ‘service en welcome conciërge’ van 
Delft de stad een enorme kans geeft om zich wereldwijd 
te profi leren als de Huiskamer van Holland. Het is toch 

Luxury Apartments Delft | Julianalaan 51 | 015 8878817 | www.ladelft.com
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Knotten | Voldersgracht 23 | 015 2155842 | www.knottenwol.nl
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ALS INSPIRATIEVULKAAN

J‘Ja, natúúrlijk hebben 
we iets spannends te 
melden! We hebben net 
onze Knotten wol-planner 
van de drukker gekregen. 
Het is onze brei- en 
haakkalender voor 2016. 
Er staat voor elke maand 
van het volgende jaar een 
patroon in om te haken 
of breien. Het leek ons 
wel een aardige bron van 
inspiratie’.
Eigenaresse Francis 
Notten van Knotten 
op de Voldersgracht is 
dolblij met de nieuwste 
aanwinst. En het mag 
gezegd: de wol-planner 
2016 wekt niet alleen 
een vrolijke indruk, voor 
creatieve geesten is het 
inderdaad een bron van 
inspiratie. Voor 8,95 haal 

je een heleboel vrolijkheid 
in huis. En… een mooi 
aanknopingspunt om eens 
wat vaker bij Knotten om 
raad te vragen. Francis en 
haar collega’s zijn namelijk 
elke dag vol enthousiasme 
met hun fl eurige vak 
bezig. In voetbaltermen: 
ze zitten op breien! “Onze 
drijfveer is ongekende 
handwerkliefde”, zegt 
Francis. “Als ik voor 
mezelf spreek: ik vind het 
heerlijk om mensen de 
gelegenheid en ruimte te 
geven om hun creativiteit 
te ontwikkelen. Op de 
woensdagochtend doen 
we dat gezellig met een 
kopje thee of koffi e en een 
koekje erbij. Het is dan net 
een brei- en haak café, een 
sociaal ontmoetingspunt 

waar je echt blij wordt. 
Kijk maar om je heen, we 
maken hier echt de meest 
uiteenlopende dingen.”
Dat klopt als een bus. 

ANDERE WERELD
Alle kledingstukken, 
accessoires en knuffels die 
je bij Knotten ziet, zijn ook 
echt bij Knotten gemaakt. 
Het is alsof je heel even 
in een compleet andere 
wereld bent beland; 
vrolijke kleuren en vormen, 
geen stress. Bij Knotten 
draait alles om creëren. 
“Wol is een hartstikke 
leuk product om mee te 
werken. Eerst heb je een 
bolletje, dan ga je aan de 
slag en uiteindelijk heb 
je een heel eigen vest, 
knuffel of kussen gemaakt. 

Of een paar sokken, ja. 
Sokken breien is weer 
helemaal in!”
Helemaal in? De jeugd 
aan het breien en haken? 
Francis: “Ja hoor. Breien 
en ander handwerk is 
echt niet iets wat alleen 
oma doet. Ook jongere 
mensen ontdekken het 
steeds meer. Ze willen iets 
van zichzelf in hun kleding 
stoppen. Zelf ideeën 
uitwerken. Daar helpen wij 
ze graag een eindje mee 
op weg…”
Dus, snel naar Knotten 
en maar eens een 
begin maken met het 
aanschaffen van de wol-
planner 2016. Wedden 
dat het nieuwe jaar er 
opeens een stuk fl euriger 
uitziet…?

In de afgelopen weken is er hard gewerkt om de winkel 
aan de Molslaan 4 t/m 10 in een volledig nieuw jasje te 
steken. Een interne verhuizing van de schoenmakerij 

en herindeling van de dameswinkel, maakte weer ruimte 
voor een volwaardige herenschoenenspeciaalzaak.

Bij Nobel Schoenen treffen de dames tegenwoordig 
behalve schoeisel ook een moderne collectie fashion aan.
Nieuw bij Nobel is zowel voor de dames als de heren het 

alom bekende merk Clarks. Ook in de nieuwe 
entourage staat gastvrijheid en goed advies op nr 1.
De koffi e staat tegenwoordig 7 dagen in de week 

voor u klaar.
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Grand Café de Sjees | Markt 5 | 015 214 46 47 | www.desjees.nl                                                                                                                                               Nieuw op de lunchkaart: Club Fish | B’rustiek pittige kip | Tosti Club | Tosti geitenkaas

‘Wát een avond! Nee, wát een weekend! Iedereen ongelofelijk bedankt, het 
was boven verwachting! Dank aan jullie! Dank voor alle mooie cadeaus. 
Dank vooral aan ons fantástische, hardwerkende team. Wat hebben ze 

geknald! Op naar een volgend jubileum!’

KAN ER WEER 25 JAAR TEGEN!

L

G
RAND CAFÉGG
RAND CAFÉ

Linda en Vincent van 
Grandcafé De Sjees zitten 

daags na het 25-jarig jubileum 
nog een beetje verbaasd voor 

zich uit te kijken. Oké, hun zaak 
is populair in Delft. En oké, ze 
hadden via Facebook laten weten 
dat ze feest gingen vieren. Maar 
dat er zó veel mensen handjes 
kwamen schudden en presentjes 
kwamen brengen, dát hadden 
ze niet durven dromen. “Twee 

avonden lang heeft het hier 
helemaal stampvol gestaan. Dat 
hadden we echt niet gedacht”, 
zegt Vincent. “Het is natuurlijk 
ontzettend leuk om zo veel 
mensen te zien. Vaste gasten, 
maar ook veel mensen die niet 
meer in Delft wonen, maar 
speciaal voor ons jubileum waren 
gekomen. Dat is wel gaaf, hoor!”
Helemaal vreemd is het natuurlijk 
ook weer niet. De Sjees is 

een begrip in Delft. Al 25 jaar 
lang. En de laatste 10 jaar zijn 
Linda en Vincent er de vaste 
gezichten van. Gastvrij, lekker 
losjes, altijd in voor een gezellig 
praatje en… bij De Sjees kun 
je naast ontspannen borrelen 
ook uitstekend eten. Linda: “We 
werken al tien jaar met een vast 
keukenteam en dan raak je wel 
op elkaar ingespeeld. Het is best 
spannend om altijd net even 

‘anders’ te zijn. Kijk maar 
op onze menukaart, dan zie 
je wat ik bedoel.” We weten 
het uit ervaring. Bij De Sjees 
zit je goed. Ook als je met een 
club vrienden een privé feestje 
wilt bouwen. Daar hebben ze 
op de bovenverdieping ‘De 
Drie Cronen’ voor ingericht. Een 
gezellig café boven het café. 
Compleet met bediening, hapjes 
en drankjes. Een super idee!



‘Dag mevrouwtje. U zoekt 
een sta-op-stoel? Prachtig, 
hoor. Ik heb ze in klein, 
middel en groot. En dan 

die kleurtjes… Gaat u maar 
even op die rode zitten. 
Oei, dat mag een maatje 
kleiner, anders gaan de 

beentjes bungelen. Ziet u 
wel? De middelgrote is al 

een stuk beter. Toch? Mooi! 
Waar mag’tie naartoe?’

Zorgdrager komt niet 
zomaar uit de lucht 
vallen. Steef is al zo’n 
twaalf jaar bezig met 
optimaal zitcomfort voor 
‘veelzitters’ en werkt in 
nauw overleg met artsen en 
ergotherapeuten. Hij heeft 
er een echte wetenschap 
van gemaakt. “Wij weten 
dat voorlichting, vakwerk en 
service vereisten zijn. Stel 
dat je een ergonomische 
stoel koopt waarvan de 
armleuningen net te laag 
zijn. Dan kan het een uur 
duren, maar je gaat een 

positie zoeken waardoor 
je je arm lekker steun 
kunt geven. Maar dat kan 
natuurlijk maar met één arm 
tegelijk, dus ga je scheef 
zitten. Dat is voor even niet 
zo erg, maar als je 24/7 
van een stoel afhankelijk 
bent, is dat geen optie. Dat 
ongemak mag je mensen 
niet aandoen. Maar je 
moest eens weten hoe vaak 
ik er toch voorbeelden van 
tegenkom!”
Steef wil er maar mee 
zeggen dat bij Zorgdrager 
de mens boven de handel 

gaat. “Ik 
ben niet 
van de zweverigheid”, 
zegt hij, “maar ik kom bij 
mensen thuis die écht 
fysieke problemen hebben 
en die bij wijze van spreken 
hun laatste spaarcentjes 
aan een ergonomische 
stoel uitgeven. Gewoon, 
om nog een beetje kwaliteit 
van leven te hebben. 
Denk jij dat ik zo iemand 
een stoel in de armen zou 
drukken waar ik zelf niet 
voor 100 procent achter 
sta? Alleen voor de omzet? 

Ik peins er niet over! Dan 
verkoop ik nog veel liever 
géén stoel…”
Naast splinternieuwe 
sta-op-stoelen verkoopt 
Zorgdrager perfecte – ook 
weer op maat gesneden – 
occasions. Voor ‘veelzitters’, 
maar ook voor iedereen 
die gewoon ongelofelijk 
lékker wil zitten. En altijd in 
combinatie met deskundig 
advies, fl exibele service en 
geruststellende garantie. 
Zorgdrager, dat zit wél 
goed!

Zorgdrager | Schieweg 87A | 015 2850549 | www.zorgdrager.com

ONGELOFELIJK LEKKER…!

SSteef van der Kruit – 
eigenaar van Zorgdrager –
lacht om zijn eigen parodie. 
En eerlijk is eerlijk: als hij 
niet van zitoplossingen zijn 
vak had gemaakt, was het 
toneel absoluut een optie 
geweest. Maar de sketch 
mag dan vermakelijk zijn, 
de harde realiteit erachter 
is dat absoluut niet. 
Steeds meer Delftenaren 
zijn door ongevallen, 
ziekte of ouderdom aan 
hun stoel gekluisterd. En 
die ‘veelzitters’ hebben 
maar één belang: perfect 

zitcomfort. Zorgdrager 
biedt dat. “Een stoel 
verkopen kan iedere Jan 
Doedel”, zegt Steef. “Maar 
de beste zitoplossingen 
bieden is een vak! Om te 
beginnen zijn de maten 
van ieder mens uniek. De 
één is zwaarder dan de 
ander. Jij hebt langere 
benen dan ik. En de armen 
van mevrouw Jansen zijn 
korter dan die van meneer 
Pieterse. En dan heb ik 
het nog niet eens over de 
aard van de klachten. De 
één heeft reuma, de ander 

zware astma, de derde een 
rugprobleem en de vierde 
is gewoon 93 jaar oud. Wat 
al die mensen gemeen 
hebben, is dat ze een stoel 
nodig hebben die op hun 
lijf is geschreven. Je moet 
dus heel goed weten hoe 
het lichaam in elkaar steekt 
en je hebt te maken met 
de zwaartekracht, die je lijf 
in een bepaalde houding 
wil dwingen. Het is echt 
maatwerk.”
Verkoopt Zorgdrager 
dan alleen maar uiterst 
geriefelijke stoelen voor 

mensen met een lichamelijk 
ongemak? Steef: “Absoluut 
niet! Mensen komen ook 
van heinde en verre naar 
Delft om gewoon een 
prachtige, heerlijk zittende 
stoel uit te zoeken. Ze 
kunnen in onze grote 
showroom rustig een keuze 
maken; wij hebben alle tijd 
voor een goed advies. In 
onze werkplaats kunnen we 
voor iedereen die dat wil 
een stoel op maat maken. 
Iedereen kan bij Zorgdrager 
terecht.”
De goede naam van 

k 
t Ik peins er niet over! Dan
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W
Walter Kouwenhoven 
runt met zijn broer Michel 
alweer heel wat jaartjes de 
Delftse trots op verfgebied. 
Een winkel met twee totaal 
verschillende gezichten. De 
winkel van Fa. W. Verbeek 
Jr. vof kan zo uit het decor 
van Swiebertje zijn geplukt. 
Sterker: toen de verfwinkel 
voor het eerst openging, 
was de populaire zwerver 
nog in geen velden of 
wegen te bekennen. “Die 
oude apparatuur gebruiken 
we nauwelijks meer, hoor. 
Maar het is wel leuk om het 
allemaal zo te laten. Het 
belangrijke werk doen we 
achter in de werkplaats; 
dit hier is eigenlijk meer 
een museum. Het laat zien 
hoe wij met ons vak bezig 
zijn…”
Het is de combinatie die 
het bijzonder maakt. Want 
laat u door de stokoude 
entree niet in de war 
brengen: Fa. W. Verbeek 
Jr. vof biedt het modernste 
en beste op verfgebied, 
als offi ciële dealer van 
onder meer het topmerk 
Wijzonol. Walter: “Wij zijn 
er vooral voor de 
professionele 
schilder, 

maar ook de doe-het-
zelver kan bij ons terecht. 
Waar we altijd op hameren 
is de voorbereiding van 
de verfklus. Ontvetten, 
schuren, afstoffen, weer 
ontvetten, gronden en 
twee keer afl akken. Als je 
je daar aan houdt komt 
het wel goed. Zo niet, dan 
wordt het resultaat niet 
strak of komt de verf er na 
een poosje weer af. Het 
maakt dan niet uit of je een 
goedkope of een dure lak 
koopt. Dan is het gewoon 
zonde van je werk en je 
geld.”
Fa. W. Verbeek Jr. vof 
staat dus voor deskundig 
en eerlijk advies als basis 
voor succes. Dat vinden 
niet alleen de ‘verfbroers’ 
zelf. Walter: “Er kwamen 
ooit mensen in de winkel 
die bij GAMMA verf wilden 
kopen. Dat kon, maar ze 
kregen er als advies bij: ‘Als 
u nou écht wilt weten wat 
het beste is voor uw klus, 
ga dan naar Verbeek op de 
Beestenmarkt.’ Dat is leuk 
om te horen, toch? Je moet 
weten waar je over praat. 
Elke klus is anders. En waar 
veel mensen aan voorbij 
gaan is het materiaal 

waarmee je werkt. Je 
kunt nog zulke mooie 
lak kopen, als je met 

een goedkoop kwastje 

aan de gang gaat, dan 
blijven er overal haartjes 
plakken. Dat wil je niet. Bij 
ons koop je een perfecte 
kwast, zodat je met een 
gerust hart aan de slag 
kunt.”
En als wij nou een pot 
kwaliteitsverf bij jou 
kopen en een prachtige 

kwast en het wil nog steeds 
niet lukken? “Dan komen 
Michel of ik desnoods bij je 
langs om te kijken waar het 
aan ligt. Zo ver gaan we om 
er voor te zorgen dat jij als 
klant tevreden bent…”

verfgebied

Alsof je een andere wereld binnenstapt. Zomaar van het ene op het andere moment. 
Fa. W. Verbeek Jr. vof (‘De Goedkoope Verfwinkel’) op de Beestenmarkt heeft heel wat koeien 

en schapen, Duitse soldaten, Japanse toeristen en 19de, 20ste en 21ste-eeuwse Delftenaren zien 
komen en gaan. Maar één ding is sinds de oprichting in 1881 niet veranderd: 

Fa. W. Verbeek Jr. vof, De Goedkoope Verfwinkel zelf…

DE DELFTSE TROTS OP

Vlaanderen | Beestenmarkt 16 | 015 2133311 | www.vlaanderen.nl
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LEKKER WILD BIJ

Fa. W. Verbeek Jr. vof | Beestenmarkt 9 | 015 2125705 | www.degoedkoopeverfwinkel.nl
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Bij Vlaanderen gaat het er de komende periode wild aan toe. Op 6, 7 
en 8 november organiseren Kim en Jarl een speciaal WildWeekend voor 
de fi jnproevers. Een week eerder gaat de nieuwe menukaart live en ook 
op het gebied van muziek is het bij Vlaanderen weer vanouds genieten. 

Van brunch tot natafelen, bij Vlaanderen voel je je thuis.

H
Het 

menu tijdens het 
WildWeekend belooft 
een feestje te worden. 
Het voorgerecht is een 
proeverij met onder ander 
patrijs met truffelboter, 
bitterballen gevuld met 
eend, een hertenbouillon 
en langzaam gegaard wild 
zwijn. Als hoofdgerecht 
serveert Vlaanderen 
gebakken hert met rode 
kool, een zuurkool/
aardappel taart, pastinaak 
zalf en knolchips en het 
dessert bestaat uit een 
bosvruchten kruimeltaart 
met bramenijs en groene 
appel coulis. Dat lijkt 
ons een prima reden om 
het weekend van 6 tot 8 
november snel te blokken.
Maar er gebeurt meer bij 
Vlaanderen. Uitkijkend op 
de prachtige nieuwe bar 
kunnen de gasten kiezen 

van de nieuwe menukaart. 
Met – zoals Kim en Jarl 
zeggen – lekkere gerechten 
voor de donkere dagen. 
“We hebben heerlijke 
nieuwe vegetarische 
voorgerechten, zoals onze 
romige pompoensoep, 
een burger van bieten en 
een geitenkaas trio. Maar 
vleesliefhebbers zitten bij 
ons ook meer dan goed; 
als hoofdgerecht serveren 
wij onder andere langzaam 
gegaard Veluws eend, 
een stoverij van hert met 
hertenrack en hertenwang 
en een malse runderbavette 
uit de rookoven met pulled 
pork. We zijn ook alweer 
druk aan het denken over 
een heerlijk Kerstmenu. Het 
is nog even weg, maar de 
voorbereidingen zijn al in 
volle gang!”
Wat het eten betreft zit het 
dus weer helemaal goed bij 

Vlaanderen. 
En dat geldt ook voor 
de muziek en de borrel. 
Iedere laatste zondag van 
de maand is er vanaf 21.00 
uur het beroemde Open 
Podium van Vlaanderen, 
waarbij (beginnende) 
artiesten hun talent laten 
zien. Verder is er twee 
keer per maand overdag 
van 14.30 tot 17.30 uur 
live muziek. “Die traditie 
willen we graag in ere 
houden”, melden Kim en 
Jarl. “Het zijn voor ons 
drukke tijden. De nieuwe 
bar is nu bijna helemaal 
klaar en we gaan hier en 
daar in het restaurant nog 
wat aanpassingen doen. 
Maar ondertussen moet 

de gezelligheid 
natuurlijk gewoon 
doorgaan.”
Ook in de wintermaanden 
is Vlaanderen 7 dagen 
per week geopend voor 
lunch, diner of een heerlijke 
borrel en daarnaast op 
zondag voor de brunch. 
Altijd leuk om eens 
binnen te wandelen bij 
één van de parels van de 
Beestenmarkt. En wie op 
de hoogte wil blijven van 
de laatste ontwikkelingen, 
gaat even naar de 
website, of beter nog 
naar de Facebook-pagina. 
Vlaanderen is er gewoon 
altijd en… voor iedereen!
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Als Jeroen Holtkamp 
uit zijn splinternieuwe 
bestelbus stapt kunnen we 
het niet laten: ‘Daar zou je 
overgrootvader jaloers op 
zijn…’ Lachend: “Ik denk 
het wel, ja. Hij bezorgde 
in het begin lopend met 
een broodmand op zijn 
schouder en later met een 
hondenkar. Weer later ging 
het met de zwetschuit, de 
bakfi ets en de mandenfi ets. 
Dat was keihard werken, 
hoor, in die vroege tijden. 
Eerst ’s nachts in de bakkerij 
en dan nog even huis-aan-
huis de broden verkopen. 
Die mensen hebben het 
niet cadeau gekregen.” Dat 
krijgen Jeroen, zijn partner 
Joanne en hun personeel 
ook niet. Maar Bakker 
Holtkamp is tegenwoordig 
wel van alle technische 
gemakken voorzien, zonder 
dat de ambachtelijke 
kwaliteit – van generatie op 
generatie overgedragen 
– in het gedrang komt. 
Jeroen: “Wij doen er alles 
aan om kwaliteit te leveren. 
In de nieuwe bakkerij in 
de Harnaschpolder maken 
we eerlijke, ambachtelijke 
producten waar de mensen 
graag voor naar de winkel 
komen. Die drang naar 
perfectie is gewoon iets wat 
in de genen zit, denk ik. Je 
hebt een gevulde koek en 
een gevulde koek. Die van 
ons moet een delicatesse 

zijn. Daar moet gevoel 
in zitten. Dat geldt voor 
al ons brood en banket. 
Misschien moet je daar ook 
wel een beetje ‘gek’ voor 
zijn. Ik hoor aan het geluid 
van de machine wanneer 
een bepaald deeg klaar is. 
Tsja…” Joanne ontfermt 
zich intussen over het reilen 
en zeilen van de Holtkamp-
winkels in de regio. Sinds 
kort dus ook over die op 
de Brabantse Turfmarkt. 
“We kregen het laatste 
jaar vaak de vraag wanneer 
we nou eindelijk eens naar 
Delft kwamen. Dat is heel 
leuk om te horen, maar je 
moet natuurlijk wel een 
goede locatie hebben. En 

je moet iets toevoegen 
aan wat er in de stad al is. 
Ik denk dat we daar wel 
in slagen. De locatie is 
prachtig en we maken alles 
vers van streekproducten 
en houden de prijs/kwaliteit 
verhouding goed in de 
gaten. Mensen waarderen 
dat; we krijgen er leuke 
reacties op.” Van fi jn 
volkoren tot spelt (en dan 
écht 100 % spelt – gemalen 
in de Maaslandse molen De 
Drie Lelies), van tarwe tot 
desem, u krijgt bij Bakker 
Holtkamp altijd een brood 
van topkwaliteit en smaak. 
En heeft u lekkere trek, 
dan is er bijvoorbeeld de 
boerenmelk tompouce 

of de cheesecake. En 
nog veel meer ovenverse 
taartjes en broodjes, 
nieuwe lekkernijen en 
andere versgebakken 
heerlijkheden. Eerlijk en 
puur kunnen blijkbaar 
prima samen. De winkel 
is een bezoekje meer dan 
waard. Net als de website. 
Die is ook al een lust voor 
het oog. Delft 
mag trots zijn 
op Bakker 
Holtkamp

‘Eerlijk en puur 

Delft is met de komst van Bakker Holtkamp naar de Brabantse Turfmarkt een pareltje rijker. 
De mix van een stijlvolle, moderne winkel en de ambachtelijke brood- en banketproducten past 
naadloos in een binnenstad waar ondernemers zich willen onderscheiden. En dat is precies wat 

Bakker Holtkamp doet. Al sinds 1855… 

GAAN PRIMA SAMEN!’

Bakker Holtkamp | Brabantse Turfmarkt 66 | 015 3030290 | www.holtkampdebakkerij.nl
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HHans en zijn vrouw Nellie 
runnen samen met 
hun medewerkers de 
karakteristieke, altijd erg 
drukke buurtsuper bijna 
als een museum voor 
klantvriendelijkheid en 
service. “Vroeger woonden 
in deze wijk veel mensen 
die bij de TH werkten. 
Veelal professoren en 
hoogleraren. Mensen van 
aanzien. Maar er waren 
ook gewone arbeiders. 
Delftenaren die keihard 
moesten werken om hun 
vaak grote gezinnen te 
kunnen onderhouden. In 
het Straatje van Bos – zoals 
we het toen noemden – 
woonden in zes huizen 
alleen al 60 kinderen! 
Kun je nagaan. En voor 
al die mensen werden 
hier de boodschappen 
gedaan. De verschillende 
groepen wijkbewoners 
voelden zich hier allemaal 
thuis, al speelde de ene 
groep hockey en de 
andere voetbal. Ik heb 
die verschillen altijd wel 
kunnen plaatsen. Rijk 
of arm, jong of oud; wij 
maken geen onderscheid. 
We verkopen een halfje 
bruin aan een student en 
als een oudere klant ziek 
op bed ligt brengen we 
de boodschappen even 
thuis. Dat hoort toch bij het 
idee van zo’n ouderwetse 

buurtsuper?”
Dat klopt, maar dit soort 
service is in de ‘normale’ 
wereld ver te zoeken. Hans 
groeide op als zoon van 
Gerard en Mien Meijer, 
in hun tijd bekende 
Delvenaren. Gerard en 
Mien kochten in 1956 
de melkwinkel aan de 
Rotterdamseweg, die 
toen al meer dan 70 jaar 
bestond. De winkel was 
onderdeel van de boerderij 
Huize Starrenburg, gesticht 
in 1885. In de jaren ’30 
was het een bekende 
melksalon met terras voor 
fi etsers die vanaf Rotterdam 
naar Delft gingen, of 
onderweg naar het strand 
van Scheveningen waren en 
hier een stop maakten voor 
een glas melk of karnemelk. 
In die tijd stonden er op 
de Rotterdamseweg alleen 
maar boerderijen, maar 

na de stadsuitbreiding 
raakte deze boerderij zijn 
functie kwijt en ging in 
afgeslankte vorm verder 
als zuivelwinkel. Hans: 
“Mijn ouders hadden 
eerst een stadsboerderij 
met melkkoeien aan de 
Gasthuislaan 195. En voor 
de zomer een weiland 
op de Schieweg, waar 
de koeien ieder voorjaar 
naartoe werden gebracht. 
Ik ben dus midden in de 
stad opgegroeid maar 
wel in een bijzondere 
omgeving, compleet met 
hooizolder en koeien in de 
tuin. Ik heb wat met mijn 
vader door Delft gereden 
om melk rond te brengen. 
Geweldig vond ik dat! De 
Rotterdamseweg was in die 
tijd een drukke doorgaande 
weg tussen de Rotterdamse 
Poortbrug en de TH. Daar 
kon je als kind echt niet 

zomaar 
oversteken, 

veel te gevaarlijk. Met 
de komst van de Sint 
Sebastiaansbrug werd de 
Rotterdamseweg een stuk 
rustiger. Wij woonden 
er toen al een poosje en 
ik mag wel zeggen dat 
ik een kind ben van de 
Rotterdamseweg. Het is 
zelfs zo erg dat we altijd 
hebben ontkend dat we 
een deel van de Wippolder 
waren. Zo voelden we dat 
echt. De Rotterdamseweg 
is de Rotterdamseweg!”
Die liefde voor de 
omgeving zit er nog steeds 
in bij Hans. Alhoewel 
‘zijn’ weg in de afgelopen 
decennia zodanig is 
veranderd dat we blij 
mogen zijn dat we de foto’s 
nog hebben (…), is hij er 
compleet mee vergroeid. 
“Tsja, en dit jaar bestaat 
ons bedrijf dus al 130 
jaar. We zijn de oudste 
supermarkt van Delft. In 
ieder geval wat betreft 
zuivel.”

VAN STADSBOERDERIJ TOT

De Jumbo van zijn zoon Bernd is tien keer zo groot en de uitstraling van zijn supermarkt aan 
de Rotterdamseweg 97 is misschien niet de allermodernste. Maar de zaak ziet er netjes uit en 
Hans Meijer zou met niemand willen ruilen. En eerlijk is eerlijk: wie durft de eigenaar van een 
al honderddertig jaar draaiende zuivelhandel annex supermarkt te vertellen dat hij iets ‘anders’ 

zou moeten doen…?

buurtsuper

zomaar
oversteken
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Supermarkt Hans Meijer is te vinden op het internet: www.hansmeijer.nlDelfi ade | 17 tot en met 25 oktober | www.delfi ade.nl
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‘Te veel om op te noemen’. Da’s een lekker begin van 
een interview met Tom Wagemans over ‘zijn’ Delfi ade. 
De nestor van de Delftse evenementenbranche laat ter 

verdediging van zijn eerste antwoord het lijstje met 
activiteiten zien. ‘Eigenlijk’, lacht hij, ‘is het belangrijkste 

om te vermelden dat iedereen van 17 tot en met 
25 oktober gewoon op de Markt moét zijn’.

DDDDDDyD
SpS elen dddie circa 60000 vvoooor r
ChC ristuss pplaatsvonddeenn
tet  Delphphhi. Het muzikkale e
ene  laterr oook sportievvve
fef stijn wwaas een hypee inn
did e oudedee tijden. Sinddsd
202 10 vinnddt de Delfiaaddee 
in Delft pplaats. Tijdeenns
de herfsfsttvakantie staaaat t
de Markktt en omgeviinng
bob l van dde bruisisenendde eenn
veversrschchilillel nde activiteeitenen..
“D“Dee ororgaganinisatitie is elk jaaar 
weer eeenen hele uitddtdagagining”g”, ,
zegtt TTommm WWagagememanns s
vanachteteer r zijn kopo je kkofoffi fi e e 
op de MaMaMarkt. “MaMM ar hhetet iis s 
steeds wwweeeee r erggg leleukk oomm tete
merkenn dddata  zovvveeeeell mmeensnsenen  
en instatanntntieeesss hehet t belaangngririjkjk

vviinden dat de Delfi ade 
ddooorgaat. Je ziet aan de
lijjsst van deelnemers dat 
heet evenement populairrr
iss. En dat vinden de 
beeeb zoekers ook elk jaar
wwweeer.”
VVaaan orkest tot sportschooooooololooloololo , , ,,,,
vvaann politieke partij tot 
ggoooede doelen organisaaaatattieeieeieieiee
eenn van vakbond tot 
ggeezzondheidszorg. Talrijjkkkkkkke e e ee 
mmaaaatschappelijke, 
ccuultturele, goede doelennn nnnn
enen ouderen organisatiesss ss
geevven vovoororlilichchtitingng over 
huh n doelstelliingngenen..
SpSporortct llubsb  en spportschc ololenen
kokomeen met t opopptrtrededeneenss 
enen vvveerddeddigingssporten
koommmen uitgebreid aan 
boodd.d
Er iis s hehet t DeDelfiadede 
MoMonney y DaDarrt ttooeerrnooi i
enen dde DDelfilfi adee PPubu ququiziz. 
OpOptrtrededenens,s ((inntter))acactiee

enenee ddememmo’s vavan heeet t 
OrOrOOO kekeststtt Proomemmemem thhhthhthhhhheeueue ss,s,s,s, het
TwTwTwTwTwirirltlteaeaaam CoCoooollolorrsrss,, DDKDKKDKC
KKoKoK rfrfbabal,,,l,,,, MMMMMMMMMuusususssicccccccccccalalalalalalaala PPPPPPPoopopopopkoor
DeDeDD lflft,t, BBBBBBBBBBeeieieieieiee aaaaaaaaa drddddcoococococoocooncncncncnccnncncnccererererererert t
HeHenknkkkkk GGGGGGGGGGrorororrr enennnnewewewewewewewewweeeegegeegegegegeneeneneeneennn,,,,,
RoRockckkckckck mmmmmmmeeeeeeeee AmAAmAAmAmAmAmAAA addddddddddeueueueueueueueuuuuss,s,s,s,s, 
SpSpporororrrrrtststssstststsssschchhchchchchchchhoooooo ll TiTiTiTiTTiTTTiT mmmmmmmm KKKKoKoK oolo ,
WeWestst CCCCCCCCCoaoooooooooaoo stsstststtttss SSSSSSShohhohohohohohoohoototooottotott kakann
KaKararateteeeee, HiHiHiiiHiHHiHHisttststorororoo isissssssschchchhhchee
ScScSS hehermmmmrmkukukukukukukuunsnsnsnnn teteeeeet n,,,,,,  
BuBuBuBBBudoddd GGGGGGGooououououououweweweweweweeweleleleeleleleleeeueueueueueeueueuuw,w,w,ww,ww,ww
scscscscchihihihih ettttttetetetvevevevevevererereererereeeninininininn gigigigigigigingngngngngngg DDDDDDDDDoeeoeeeooeoel-l
TrTrTrTrrefefefefefefefeee fefefefefefefeendndndndndndnddnd,,, MuMuMuMuMMuMuMuM seseses umumumumuum
TeTetataarr r vavann Elven, 
S.O.O S. KKinndederdrdororpepen,n
VoV ices&Fun, ScScieencnce e
CeCentntrere een n  SiSiSSiSiS stststststsstterererererererrs ssss ss DeDesis gn. 
DeDe llijijijijstst iiiis s iniinnninininndedededededededederdrdrdrdrdrdrdrdaaaaaaaaaaa d d lal ng 
enen ggevevararrrieieeeeieeererere d.d.d.dd.d. EEEEEEEEEnnnnnn dadann
zizijnjn eer r nonogg dedede wwororkskshohopsps 
vavan hehet Riietettveveveveveveeveldldldldlddthththtthtt eaeatter,
NaNancncy y TjTjonnnnnnnngggggg fofofofofofooootototototot grgrafiafi e,
AaAafkfke e BuBuititelelellllaaaaaaaa r r rr AArArt t BoBook,
ClClarary y KeKeramimiekekekekekkkk kereramiek,k  
CoColjljaa ded RRooooo kkkkkkerramiek,

MuMuseum Tetar vvann Elvlvenen,,
totoveverlantaarnss. ToTomm iss eer r 
bebestst trots op: ““NaNatutuururlilijkjk! ! 
HeHet t woordt eee n klkleueurrrrijijk k 
gegeheheel waar wewerkrkelelijjk k 
ieiededereen wel ietets s vivindndt t 
wawaara hhijj enthoususiaiastst vvanan 
wowordrdt. Het enigege wwatat wwee
ninietet in de hand hehebbbbenen is s 
hehet t weer.
MaMaar aals we dann totoch eeenen 
bebeetetjeje teruggrijpepenn opop dde e
ououdede GGririekekse GGodenen,, dadann
ziitt dadaar vast nog g weel eeeenn
Zoonnnnegegodod ttususses n die ieets 
voor onss kkanan bbetetekekennenen. 
WeWe ggaaaann erer iin n elelkk gegevavall
eeenn ggeweldig feestst vvan
mamakeken.n. DDelelftft iiss erer eeenen  
prpracachthtigige e ststadad vvoooor,r, mmetet
hehet t dedecocor op dde MaMarkt alss
hooogogtet punt. Heet t isis ttocochh
fantntasastit sch omom iinn zozo’n’n 
moooioie e sts add zzo’o’nn momoooi
evevenenememene t t tete kkununnenenn
orgaganin ses reren…n…?”?”
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Sesam & Spijs 
introduceerde dit jaar het 
begrip ‘shared dining’ in 
Delft. Samen genieten 
van één schitterend menu. 
In een ambiance die 
wij ‘gezellig chic’ willen 
noemen. Met de nadruk 
op gezellig. Vivienne: 
“Wij dachten dat Delft wel 
klaar was voor het concept 
‘shared dining’, zeker 
omdat we ondanks de 
hoge kwaliteit de drempel 
laag houden. Wij werken 
met passie en liefde aan 
onze creaties én voor onze 
gasten. De eerste maanden 
hebben we gemerkt dat 
onze aanpak werkt. Het is 
vaak gezellig druk in het 
restaurant; nu is het tijd 
om dat uit te bouwen. En 
proberen steeds beter te 

worden. Dat is de grote 
uitdaging.”
Wie de huidige 

menukaart ziet 
en proeft, stelt 
automatisch de vraag: 

‘Hoe denk je dan nóg 
beter te kunnen worden?’ 

Maar met een bevlogen 
topper als Tobias in de 
keuken is het eenvoudig 
een kwestie van wachten 
op de volgende serie 
top-creaties. Gerechten 
als Cold Turkey (koud - 
kalkoen terrine met sesam, 
miso mayonaise, Korenaar 
asperge, schuim van 
gember en crème van rode 
biet), Heilig Botje (warm 
- gepocheerde heilbot 
met Dashi, kapucijners, 
schuim van paling, crème 
van doperwt en kaviaar) 
of Op een roze wolk 
(snoeperij - Nigiri van zoete 
rijst met rozijnen, vanille, 
discodip en suikerspin) 
staan op de schitterende 
foto’s bijna te lonken naar 
een volgende generatie. 
Net zo creatief en 
verrassend, misschien nóg 
lekkerder, in combinatie 

met wijnen die nét weer 
even exclusiever bij de 
ingrediënten passen. Alleen 
al die namen... Tobias: 
“We wilden absoluut dat 
onze bijzondere creaties 
ook bijzondere namen 
zouden krijgen. Dat was 
ontzettend leuk om samen 
te bedenken. Vellen 
vol namen zijn voorbij 
gekomen. En soms kozen 
we na een creatieve puzzel 
van dagen toch voor de 
eerste naam die bij een 
bepaalde creatie boven was 

gekomen. Ze moeten leuk 
klinken en je moet er trek 
van krijgen. Eigenlijk zegt 
dat alles over de manier 
waarop we hier werken; we 
hebben met het hele team 
ontzettend veel plezier!”
“In november gaan we over 
op het nieuwe menu”, vult 
Vivienne aan. “Daar kan 
ik nu nog niet te veel over 
zeggen, behalve dat het 
ook weer erg bijzonder en 
lekker wordt. 

GENIETEN
De verwachting die we 
bij onze gasten wekken is 
onze grootste uitdaging. 
We staan ook open voor 
vragen en tips. Het gaat 
er uiteindelijk om dat onze 
gasten genieten.”
Wij hebben goed nieuws 
voor Vivienne en Tobias en 
hun team: met dat genieten 
zit het wel goed. Koken is 
kunst en bij Sesam & Spijs 
verstáán ze die kunst…

TOVENARIJ BIJ 

Meesterwerken. Zo omschrijven enthousiaste gasten de koude en warme 
creaties en snoeperijen uit de keuken van Sesam & Spijs. Te mooi om in 
te prikken, te lekker om naar te kijken. Als eigenaresse Vivienne en chef-

kok Tobias het samen met hun team alleen al voor ‘het plaatje’ zouden doen, 
waren ze met vlag en wimpel geslaagd. Maar Sesam & Spijs is veel meer dan 

een lust voor het oog. Het is pure culinaire tovenarij, met het beste uit de 
Oosterse en Westerse keuken.

Sesam & Spijs

Sesam & Spijs | Markt 3 | 015 763 47 98 | www.sesamenspijs.nl
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MMaarten fotografeert, 
schildert, maakt ontwerpen 
op de computer en… 
combineert de drie stijlen 
tot wat hij ‘StreetPop’ 
noemt; where pop-art 
meets street-art. Hij is er 
sinds een jaartje serieus 
de boer mee op en 
langzaamaan beginnen 
de opdrachten binnen 
te lopen. “Ik heb al wat 
exposities mogen doen 
op verschillende plekken 
in Amsterdam en elders 
in Nederland en dat is erg 
leuk en ook veelbelovend. 
Over street-art zijn de 
meningen nogal verdeeld 
en dat begrijp ik wel. 
Graffi ti wordt door veel 
mensen als vandalisme 
gezien, maar ik wil een 
onderscheid maken. Ook ik 
vind dat eindeloze taggen 
vandalisme. Maar als je het 
werk op de muur van de 
Bonte Ossteeg ziet, dan 
heb je het toch echt over 
kunst die het straatbeeld 
verrijkt. Ik vind het heel 
jammer dat de Irenetunnel 

als vrijplaats voor street-
art is verdwenen; daar 
werden mooie dingen 
gedaan. Ik vraag me af 
of en waar de gemeente 
Delft een alternatief gaat 
bedenken. Ik zou zeggen: 
zeker doen!” De StreetPop 
van Maarten Nielsen 
Gerlach is een vloeiende 
combinatie van beelden 
en stijlen, die steeds 
vaker wordt ontdekt door 
mensen die hun portret 
een creatieve boost willen 
geven. “Natuurlijk kun je 
als fotograaf prachtige 
portretten maken van 
iemand die op de Markt 
staat. Maar je kunt die 
persoon en de Markt ook 
los van elkaar fotograferen 
en later in de computer 
combineren als onderdelen 
van een groter creatief 
geheel. Dat combineren 
met beelden en kleuren is 
een kwestie van durven. 
Ik ben me er een paar jaar 
geleden in gaan verdiepen 
en ontdek nog elke dag 
nieuwe mogelijkheden. 

Ik zou het inderdaad 
prachtig vinden als we in 
Delft in winkels en andere 
openbare gebouwen veel 
meer lieten zien wat we 
in huis hebben aan kunst. 
Een beetje minder braaf 
zijn, niet vasthouden aan 
die middle of the road 
C&A-cultuur. Ik ben vaak 
in Amsterdam en daar zie 
je die eigenzinnigheid veel 
meer. Delft is daar ook aan 
toe. Je kunt er van alles van 
denken, maar kijk eens hoe 
hard er in de Spoorzone 
wordt gewerkt aan een 
modern stuk Delft. Dat zou 
een signaal moeten zijn 
om de hele binnenstad 
aantrekkelijker te maken. 
Niet bang zijn om je nek 
uit te steken. Want alleen 
dan kun je iets bereiken. 
Soms zie je het, zoals bij 
Blue Market en de pop-up 
stores LU-ST en Bush Bush. 

We hebben ook nog eens 
de TU Delft, waar prachtige 
dingen worden gemaakt 
die iedereen zou moeten 
zien. Maar het gebeurt 
in mijn ogen nog veel te 
weinig, dat combineren van 
de moderne tijd met onze 
prachtige historische stad. 
Als ik daar mijn steentje aan 
bij mag dragen, graag…”

33

‘Delft mag best 

Als het aan Maarten Nielsen 
Gerlach ligt komt de stad 
binnen een paar jaar vol 
te hangen met moderne 
Delftsblauwe fotokunst. 

Flashy, catchy, lekker 
anders. Gewoon, omdat het 

wat betreft de ontwerper 
van ons prachtige omslag ‘best 

een beetje hipper mag in Delft’.

EEN BEETJE HIPPER’

Als
G
b

a

van 
een beetje h

Maarten Nielsen Gerlach  |  06 10308525  |  www.lastaffa.nl  |  info@lastaffa.nl
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MAAR DIT IS THUIS’
Er zijn twee plekken op de wereld waar 

Geraldine Lansen zou willen wonen: Ibiza 
en Delft. Het Spaanse eiland omdat ze er 

inmiddels zo’n acht jaar werkt, Delft omdat ze 
er is geboren. ‘Als het even kan vlieg ik vanuit 
Spanje naar Nederland om mijn ouders, broers 
en vrienden te bezoeken. Ik ben offi cieel een 
buitenlander, maar Delft is toch mijn thuis.’

‘Ibiza is geweldig,

G
Geraldine vertrok ooit 
naar het feesteiland voor 
de Spaanse kust om daar 
in de toeristenindustrie 
te gaan werken. Dat 
beviel goed, ze keek 
scherp om zich heen en is 
inmiddels mede-eigenaar 
van een verkoop- en 
verhuurorganisatie 
van onder meer luxe 
appartementen en 
villa’s. Een wereld op 
zich. “Op Ibiza hebben 
we het meest te maken 
met toeristen en klanten 
uit Arabië, Rusland, 
Duitsland, Engeland en 
tegenwoordig ook steeds 
meer Nederlanders. Het 
is heel bijzonder om 
te werken met mensen 

die niet op een euro 
hoeven te kijken. Vooral 
Arabieren en Russen 
hebben geld, niet te 
geloven! Ik maak dingen 
mee waar ik vroeger 
geen idee van had. 
Een Arabische prins 
die duizenden euro’s 
betaalt om op dat ene 
speciale plekje in een 
restaurant een borrel 
te kunnen drinken. Of 
iemand die elke dag in 
een toprestaurant een 
speciaal menu laat koken, 
alleen maar omdat hij 
het lekker vindt ruiken. 
Nee joh, hij eet het 
niet eens op; het gaat 
alleen maar om de geur! 
Ik kom uit een gezin 

waarin mijn moeder met 
bakjes Indisch eten naar 
de buren ging omdat 
die het niet zo breed 
hadden. En ik zie op 
Ibiza moeders die hun 
kinderen etensresten uit 
vuilcontainers laten halen 
omdat ze geen geld heeft 
voor de boodschappen. 
Zo’n Arabische prins 
heeft daar helemaal geen 
idee van, dat er ook 
nog een wereld bestaat 
waarin niet iedereen 
miljonair is…”Gelukkig is 
Geraldine tussen al dat 
geritsel van bankbiljetten 
met beide benen op de 
grond blijven staan. Maar 
intussen werkt ze alweer 
aan nieuwe ideeën. 

“We zijn op dit moment 
bezig met een project in 
Indonesië, we willen er 
een soort vakantieresort 
bouwen. Misschien wordt 
dat wel een nieuw soort 
Bali, want dat is wel 
heel erg druk aan het 
worden…” Hoe dan ook, 
ze vermaakt zich goed in 
de reiswereld. Maar toch 
ook op het terras van Van 
9 tot Zeven op de Markt 
in Delft. “Ik kom hier nog 
steeds graag. Echt, als ik 
niet op Ibiza zou wonen, 
dan kwam ik weer terug 
naar Delft. Ik heb het 
daar heel erg naar mijn 
zin, maar mijn ouders 
wonen in Delft en die mis 
ik soms wel, hoor…”

Zin in een avontuur op Ibiza? Kijk op www.resa-victoria.com
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schulden
De lichamelijke klachten 
die door verschillende 
stressfactoren ontstaan, 
worden ook wel body stress 
genoemd. Renée Heetland 
heeft er een praktijk aan 
gewijd: de Body Stress 
Release (BSR) Praktijk 
Renée Heetland. Ze helpt 
er heel wat Delftenaren 
van hun (pijn-)klachten af. 
“Stress is overal en het zet 
zich vast in het lichaam. 
In onze tijd is dat bijna 
onvermijdelijk. We leven 
bovenop elkaar, worden 
ongemerkt helemaal gek 
van de WiFi-straling en we 
lopen allemaal op onze 
tenen omdat we van alles 
en nog wat ‘moeten’. 
Eigenlijk zouden we 
maar één ding moeten 
willen: zodanig leven dat 
het lichaam geen stress 
ervaart en opslaat. Maar 
ja, dat valt niet mee.” 
Letten op de voeding, 

voldoende bewegen en 
stressvolle situaties zoveel 
mogelijk vermijden, dat 
zijn zo de belangrijkste 
manieren om klachten te 
voorkomen. Veel mensen 
zijn dat station echter 
allang gepasseerd en 
zitten met (soms ernstige) 
klachten thuis. Maar dan 
is er altijd nog Renée met 
haar BSR-techniek. Deze 
is ontwikkeld om het 
natuurlijk helend vermogen 
van het lichaam te 
stimuleren en vastgezette 
spierspanningen los te 
laten. Terwijl de cliënt 
volledig gekleed ligt, voert 
de practitioner een aantal 
tests uit om nauwkeurig 
de juiste plaats en richting 
van de spanningsvelden te 
bepalen. 
Dit wordt gedaan door een 
lichte druk toe te passen 
op verschillende plaatsen 
op het lichaam en waar te 

nemen hoe het lichaam 
daarop reageert. Hierdoor 
werkt het lichaam als een 
bio-feedback mechanisme 
en verstrekt de benodigde 
informatie. 

DRUKIMPULS
Daarna stimuleert de 
practitioner het lichaam om 
de spanning los te laten 
door het uitvoeren van een 
lichte drukimpuls op de 
juiste plaats en in de juiste 
richting. “De één merkt er 
de eerste keren niets van”, 
zegt Renée, “de ander 
heeft al na één behandeling 
het gevoel door een bus 
te zijn overreden. Maar 
altijd blijkt na verloop van 
tijd dat de lichamelijke 
stressklachten zijn 
verdwenen of in elk geval 
in belangrijke mate zijn 
gereduceerd.” Natuurlijk 
hoort Renée geregeld de 
opmerking ‘Ik geloof er niks 

van’. Maar daar glimlacht 
ze om. “Het is gewoon een 
kwestie van je gezonde 
verstand laten werken. Ik 
neem graag het voorbeeld 
van de zebra die net aan 
een leeuw is ontsnapt. Die 
gaat weer lekker in het gras 
liggen herkauwen, zonder 
te denken ‘wat als die 
leeuw straks terugkomt?’. 
Als het zover is ziet hij dat 
vanzelf en gaat hij weer 
rennen. Tot dat moment: 
geen stress. Dat zouden wij 
ook moeten kunnen. 
Geen zorgen voor 
morgen, geen angst voor 
de deurwaarder. Je kunt 
je natuurlijk niet overal 
voor afsluiten, maar het 
begint allemaal bij goed 
voor je lijf zorgen, zodat 
je veerkrachtiger wordt. 
Daarom is onderhoud voor 
je lijf met BSR zo belangrijk. 
Ik draag daar graag mijn 
steentje aan bij.” 

We staan er liever 

niet bij stil, maar het 

leven van alledag 

kan behoorlijk wat 

stress opleveren. De 

één wil ten koste van 

alles de beste van zijn 

voetbalteam worden. 

De ander wordt 

langzaam verteerd door 

geldzorgen. Een derde 

voelt de gevolgen van de 

alom aanwezige straling 

en vervuilde lucht. Eén 

ding hebben ze gemeen: 

het lijf gaat protesteren.

EEN ZEBRA HEEFT GEEN

BSR Renee Heetland | Nieuwe Plantage 28 (Kamer 207) | 06 20259176 | www.bsr-heetland.nl
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De levering van goederen 
in de binnenstad gaat 
gepaard met behoorlijk 
wat overlast en irritatie. 
Natuurlijk, de winkeliers 
hebben hun spullen 
nodig. Maar al die grote 
wagens zijn de Delftenaar 
een doorn in het oog. 
Stadslogistiek Delft 
(onderdeel van PostNL) is 
enkele maanden geleden 
in het ‘gat’ gesprongen en 
biedt verschillende diensten 
aan lokale ondernemers 
met een winkel en/of 
webshop. Frans-Luuk: “We 
hebben Delft gekozen als 
pilot-stad om onze diensten 
in de praktijk te testen. 
Dichtslibbende steden zijn 
al heel lang een hot item; 
wij zijn ervan overtuigd 
dat we een rol kunnen 
spelen in het oplossen van 
het probleem. In overleg 

met retailers, vervoerders, 
gemeente en particulieren 
kunnen we de binnenstad 
een stuk leefbaarder 
maken.”

SNELWEG
Door de levering van 
goederen vanuit het 
Logistiek Centrum aan de 
Staalweg te laten verlopen, 
voorkomt Stadslogistiek 
Delft dat al die vervoerders 
elkaar in het centrum 
achterna rijden. “Dat 
laatste stukje vanaf de 
snelweg naar het centrum 
nemen wij simpelweg over. 
En omgekeerd kunnen 
we tijdens onze ritten op 
verschillende adressen weer 
goederen oppikken om bij 
klanten thuis af te leveren. 
Of om bijvoorbeeld post 
mee te nemen en karton 
op te halen. Feitelijk zijn de 

mogelijkheden onbeperkt.”
Frans-Luuk en zijn 
collega’s hebben in de 
afgelopen maanden 
talloze ondernemers 
gesproken. Behoeften 
in kaarten brengen is 
immers cruciaal voor een 
bedrijf als Stadslogistiek 
Delft. Frans-Luuk: “De 
ondernemers weten het 
beste wat ze nodig hebben. 
Het is aan ons om daar 
zo slim mogelijk op in te 
spelen. In een winkel als 
Specsavers komen op 
verschillende tijdstippen 
bestellingen binnen. Vaak 
zijn dat artikelen die niet 
direct nodig zijn, maar 
het afhandelen van de 
levering kost wel tijd en 
aandacht. Die aandacht 
geven de mensen van 
Specsavers liever aan hun 
klanten. Wij beleveren 

Specsavers inmiddels 
vanuit de Staalweg op 
twee vaste tijdstippen in de 
week. Veel overzichtelijker 
en de ondernemer weet 
waar hij aan toe is. En… 
wij rijden met volledig 
elektrische voertuigen die 
geen CO2 uitstoten en 
die steeds meer door het 
winkelend publiek worden 
gewaardeerd. Bovendien - 
maar ik ben natuurlijk niet 
helemaal objectief – geven 
ze met hun frisse kleuren 
een extra vrolijk tintje aan 
de binnenstad.”
Objectief of niet, feit is 
dat Stadslogistiek Delft 
in de nabije toekomst 
het straatbeeld van de 
binnenstad ingrijpend kan 
verfraaien. Alleen dat is al 
een oriënterend gesprek 
met de nieuwe vervoerder 
waard…

Stadslogistiek Delft  |  Staalweg 1  |  015 213 88 59  |  www.stadslogistiek.nl

Een willekeurige 
dinsdagochtend op de 
Brabantse Turfmarkt. 

Drie vrachtauto’s 
zetten het verkeer 
compleet vast om 
goederen bij drie 

verschillende winkels 
te leveren. Ongewilde 
chaos, uitlaatgassen, 

verstoorde wandelaars 
en fi etsers. Frans-
Luuk Bouwers van 
Stadslogistiek Delft 

kijkt ons glimlachend 
aan en zegt: ‘Ik geloof 

niet dat ik het hoef 
uit te leggen, hè?’ De 
realiteit is zijn beste 

marketeer…

IN HET CENTRUM KAN SLIMMER’
‘De logistiek
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‘…steeds die leveranciers in de winkel, 
da’s niet handig’

Maurice Baptiste van Specsavers op de Brabantse 
Turfmarkt is blij met Stadslogistiek Delft. De 
samenwerking betekent voor hem en zijn collega’s dat 
hun aandacht 100 procent bij de klant kunnen houden
een zaak als Specsavers draait het allemaal om aandac
voor de klant. Die komt met een hoor-, of zichtproblee
wil optimaal geholpen worden. Dan is het niet handig 
een paar keer dag leveranciers langskomen. Die neme
een aantal minuten van je tijd in beslag en als je dan n
een klant in gesprek bent, is dat gewoon lastig. Ik ben 
we onze leveranties voor een groot deel via Stadslogis
laten lopen. We bestellen onze spullen bij leveranciers
de stad, Stadslogistiek verzamelt ze in hun distributiec
levert ze op vaste tijden bij ons af. Zo weten we precie
we die momenten moeten inplannen. Ik vind het leuk o
vorm van logistiek samen met hen van de grond te tille

STADSLOGISTIEK DELFT IS EEN GOEDE KEUZE, WANT…

Jeffrey Smit van Bakker Bart 
op de Brabantse Turfmarkt 
ziet een samenwerking 
met Stadslogistiek Delft 
wel zitten. Hij heeft het 

druk met zijn werk in Delft 
én hij is fi liaalleider van de 
vestiging in Dordrecht. “Ik 
heb mijn tijd hard nodig 
om de zaken in de winkel 

te kunnen regelen. Om 
brood te bakken, zeg maar. 
We krijgen steeds meer 
bestellingen voor belegde 
broodjes. Bijvoorbeeld 

van bedrijven aan de 
buitenrand van de stad. 
En ook moeten we nogal 
eens grote bestellingen 
naar de TU brengen. 80 
ontbijtjes hier, 50 broodjes 
daar, je bent er best wat 
uurtjes mee bezig. Dan 
is het wel zo gemakkelijk 
als er een partij is zoals 
Stadslogistiek, die eigenlijk 
niks anders doet dan 
bestellingen rondbrengen. 
Naast de bestellingen die 
we nu doen, wil ik meer 
voor de ondernemers in 
de binnenstad gaan doen. 
Als ze om 10.00 uur bellen, 
hebben ze voor 12.00 
uur hun broodjes binnen. 
Daar kan Stadslogistiek 
misschien ook wel een rol in 
spelen.”

ze 
. “Bij 

cht
em en 
als er 

en toch 
et met
blij dat 

stiek Delft
s buiten 
entrum en 

es wanneer 
om deze
en.”

BAKKER BART:
‘…ik heb mijn tijd hard nodig om brood te bakken’



BLIK OP ONEINDIG IN

Museumnacht Delft | vrijdag 6 november | www.museumnachtdelft.nl

Z
Zet je schrap voor een 
cultureel spektakelstuk 
waar geen einde aan 
lijkt te komen. Op 
vrijdag 6 november 
van 20.00 tot 00.00 
uur zetten musea, 
galeries en culturele 
instellingen hun 
deuren wagenwijd 
open voor de 
Museumnacht Delft. 
Thema: Blik op 
oneindig.
Dit jaar zijn er liefst vijf 

nieuwe deelnemers: 
Mineralogisch 
Geologisch museum, 
het Historisch Joris, de 
Maria van Jessekerk, 
de TU Sport en 
Cultuur en Galerie XS. 
Tijdens de opening 
zullen Nakamoto en 
Benoits het publiek 
overrompelen met 
pulserende golven van 
licht en geluid. Door 
de hele stad kunnen 
cultuurminnaars een 

blik werpen op tijdloze 
kunst in tijdelijke 
expositieruimtes bij 
het Tussenruimte 
project. 

TUKTUKS
Rondvaartboten, 
tuktuks en elektrische 
busjes trekken 
lemniscaten op de 
plattegrond van 
donker Delft. Ver 
wordt dichtbij met 
de verbeterede 

Kwibuslijn. De 
kindermuseumnacht 
voor kinderen tot 
en met 12 jaar zal 
in een oogwenk 
voorbij vliegen. De 
roemruchte Afterparty 
in het Armamentarium 
zal daarentegen 
eindeloos voort te 
lijken duren. Op de 
dansvloer kan het 
verstand op nul als de 
blik maar op oneindig 
gericht blijft.
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one2delft Magazine is bestemd voor 
ondernemers, inwoners en bezoekers 
van Delft. Het onafhankelijke 
magazine is een instrument om de 
stad te promoten. 

COLOFON CONTACTGEGEVENS
Flieger&Co
Julianalaan 51 2628 BC Delft
015 887 8817 06 403 10 636
info@fl iegerenco.nl
www.fl iegerenco.nl
www.one2delft.com

UITGAVE/PRODUCTIE
one2delft Magazine is een 
uitgave van Flieger&Co.

Tips voor de redactie: 
info@one2delft.com

OPLAGE
10.000 exemplaren

DRUK
Drukwerk Max

‘Devialet is to music what Tesla is to automobile, 
a technological and emotional revolution!’

Chattelin demonstreert het beste en meest 
innovatieve all-in-one luidsprekersysteem

Phantom
www.chattelin.nl
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