Nieuwsbericht Toekomst Brasserie OCK en Buitenplaats Ockenburgh
Overgang Brasserie OCK naar nieuw horeca leerwerkbedrijf vanaf 2 juni 2020
Beste bezoeker van Buitenplaats Ockenburgh,
In juni 2020 zal Brasserie OCK - de huidige horecavoorziening op Buitenplaats Ockenburgh - het stokje
overdragen aan een nieuwe sociaal maatschappelijke horeca ondernemer. Wat begon als een tijdelijk
initiatief groeide uit tot een geliefd horecabedrijf in de buurt. Met de restauratie van de villa is voor SHBO
het moment aangebroken om de volgende stap te zetten: van pop-up in de oude villa, naar Brasserie
OCK in de kas, naar horeca leerwerkbedrijf in de gerestaureerde villa met ruim 1.000 m2 gebruiksruimte
voor horeca, banqueting, vergaderingen en culturele evenementen.
Van pop-up naar horeca leerwerkbedrijf
In september 2015 startte Brasserie OCK met een pop-up café in de villa. Vrijwilligers richtten de
brasserie in met gedoneerde meubels en de overgenomen inboedel van Chalet Ockenburgh. Vanaf het
begin wordt samengewerkt met SHBO vrijwilligers en worden activiteiten van de vrijwilligers ondersteund.
Er zijn talrijke culturele evenementen, lezingen, filmavonden en Brasserie OCK biedt het podium voor de
‘Zondagmiddag Live’ muziek in de kas. Aan deze tijd komt nu een einde. We sluiten met gemengde
gevoelens een bijzondere periode van samenwerking af tussen SHBO en Brasserie OCK. Met elkaar
hebben wij van Buitenplaats Ockenburgh een gastvrije, laagdrempelige ontmoetingsplek gemaakt voor de
buurt en deze willen wij in de toekomst ook behouden. Brasserie OCK is uitgegroeid tot een geliefde plek
voor onze gasten. Een onderneming met een visie voor sociaal en maatschappelijk verantwoord,
duurzaam ondernemen in de horeca. Een plek die gastvrijheid biedt aan een breed publiek, van jong tot
minder jong. Een droomlocatie om te trouwen en om allerlei facetten van het leven te vieren. Er komt een
nieuw horeca leerwerkbedrijf op Buitenplaats Ockenburgh waar mensen zullen worden opgeleid om met
kwalificaties en zelfvertrouwen terug te keren op de arbeidsmarkt. In de villa zal een brasserie worden
gevestigd waar men overdag en ‘s avonds kan blijven genieten van ontbijt, lunch, high tea en borrels,
aangevuld met (h)eerlijk eten met uitzicht over het landgoed. D
 e kas zal een educatief en multi bruikbaar
karakter krijgen. Over de plannen en voortgang zullen wij u de komende maanden regelmatig informeren.
Het team van Brasserie OCK zal tot 2 juni 2020 alle diensten leveren, zoals jullie die van ons gewend
zijn. We hopen naast de dagelijkse koffie en lekkere taart nog veel bruiloften, evenementen en partijen te
kunnen verzorgen. Voor aanvragen kunt u contact opnemen met:
Tot 2 juni 2020:
Brasserie OCK: 070-5147395 www.brasserieock.nl
Na 2 juni 2020:
Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh - 06 28050320
reserveringenvilla@gmail.com
Hoe ging het burgerinitiatief van start?
Stichting tot Behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh (SHBO) is ontstaan vanuit een
burgerinitiatief om de historische Buitenplaats Ockenburgh te herstellen en te behouden als
ontmoetingsplaats voor de buurt. In 2018 heeft SHBO de volledige verantwoordelijkheid overgenomen
van de gemeente Den Haag voor het achterstallig onderhoud op de buitenplaats. Het doel was en is om
de buitenplaats economisch zelfstandig te laten draaien met een sociaal maatschappelijk en duurzaam
karakter. O.a. met subsidies, fondsgelden, donaties en de huurafdracht vanuit Brasserie OCK werden de
afgelopen jaren het onderhoud van Buitenplaats Ockenburgh en de uitvoering van vele buurtprojecten op
de buitenplaats gefinancierd zoals de bouw van de kas, aanleg van de moestuin, bruikbaar maken van de
ruimten in de vleugel en het opruimen van de verwaarloosde tuinen rondom de villa. Voor de restauratie
van de villa en het opzetten van het nieuwe horeca leerwerkbedrijf werft SHBO restauratie- en
herbestemmings gelden bij fondsen van ca. 1,8 miljoen euro, waarvan inmiddels het grootste deel is
bijeengebracht.
We hopen met dit bericht duidelijkheid te hebben gebracht voor onze vele bezoekers.
Met vriendelijke groeten,
Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh en Brasserie OCK

