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Martin Oostenbrug woonde eerst een paar jaar op de Bodegraafsestraatweg en kwam in april vorig jaar 

in de Majoor Fransstraat wonen met zijn vrouw Leontine, waar even later dochter Lisa werd geboren. 

Martin oriënteerde zich eerst aan de overkant van de straat en was zo gegrepen door de sfeer in het 

buurtje, dat hij zijn oog liet vallen op het jaren dertig-huis, waar hij nu woont, dat nog te koop stond 

ook. De deal was gauw rond.  

 

Wie is Martin Oostenbrug? 

 

Martin is 34 jaar en hij komt van oorsprong uit 

Groningen, waar vandaan hij op zijn vierde naar 

Delft verhuisde. Daar heeft hij zijn hele jeugd en 

schooltijd gewoond. Hij is altijd met veel muziek 

opgevoed, hij heeft piano en viool leren spelen. 

In de puberteit stapte hij over op popmuziek op 

de synthesizers en speelde in coverband “Cover-

Up” waarmee hij enkele jaren door Nederland 

optredens verzorgde. Hij is toen naar het con-

servatorium in Rotterdam gegaan waar hij een 

oude schoolvriend (Johan Post) weer ontmoette 

die een hobby drive-in show runde. Martin ging 

vaak met hem mee en dat is uiteindelijk uitge-

mond in een baan in de muziek, niet actief, 

maar op het managementvlak. Hij kan zich nu 

zelfstandig ondernemer noemen en zegt vol-

daan: “Ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen 

maken.” Hij runt nu samen met die oude 

schoolvriend het entertainmentbureau AmBi-

tioUs in Reeuwijk, een bedrijf dat tal van activi-

teiten aanbiedt om onder anderen bruiloften en  

bedrijfs- en personeelsfeesten op te leuken. Dit 

betekent niet alleen de muziek verzorgen, maar 

bijvoorbeeld ook springkussens en andere speel-

toestellen regelen, en nog veel meer. 

 

Via de muggen naar het wijkteam 

 

Toen hij het afgelopen jaar veel last had van 

muggen ondernam hij direct actie. Hij ontdekte 

dat zijn straatgenoten hier ook mee te kampen 

hadden en hij zette een muggenbestrijdingsactie 

op touw via een erkend bedrijf. U heeft hier uit-

voerig over kunnen lezen in de wijkkranten van 

oktober en november. Dit is tekenend voor Mar-

tin: niet van de zijlijn toekijken, maar zich actief 

inzetten. 

 

Via het muggenverhaal is hij bij het wijkteam 

terecht gekomen. Langzaamaan is dat muggen-

project steeds groter geworden. Hij las altijd al 

nauwkeurig de wijkkrant, waardoor hij in korte 

tijd behoorlijk op de hoogte was van wat er leeft 

in de wijk. Hij besloot de wijkcontactpersoon in 

te lichten waar hij mee bezig was. “Toen is dat 

balletje gaan rollen.” Hij schoof een keer aan bij 

een wijkteamvergadering en het was nog maar 

een kleine stap om zich beschikbaar te stellen 

voor het wijkteam. Zeker deze hoek van de wijk 

was nog niet sterk vertegenwoordigd. 

 

 

Wat wil Martin Oostenbrug? 

 

Hij gaat zich inzetten voor een goede en gezelli-

ge leefomgeving: “Interessant met al die veran-

deringen in de wijk.” Omdat hij vlak tegen het 

Rode Dorp aan zit, kan hij de komende nieuw-

bouw achter zijn straat bij wijze van spreken 

vanuit zijn huiskamer volgen. Hij leeft mee met 

de bewoners van het Rode Dorp en hoopt dat de 

meesten na de bouw zullen terugkeren naar hun 

oude vertrouwde omgeving. 

Zijn taak in het wijkteam gaat hij nog even be-

kijken. Zijn interesse gaat vooral uit naar het 

Hamstergat, in verband met het entertainment-

gebeuren ter plekke: hij zou misschien als advi-

seur kunnen optreden. Er gebeurt hier waar-

schijnlijk wel meer dan in andere wijken, denkt 

Martin. En alle zaken, zoals onder meer het Mo-

biliteitsplan, het stationsgebeuren, de Katten-

singel, hebben allemaal met elkaar te maken. 

En dat vindt hij juist interessant. 

Zijn wens voor de toekomst: “Een muggenvrije 

wijk, voor zover dat mogelijk is.” 

Want als straks het muggenseizoen weer komt, 

zullen we zien of de verdelgingsmaatregelen hun 

nut bewezen hebben. 

 

Martin, veel succes met alle wijkactiviteiten, die 

je op je schouders gaat nemen! We zullen nog 

meer van je horen. 

 

 

Martin Oostenbrug 

 


