nummer 5
• 2 Zoekplaatje

Grote brand in het clubhuis
aan de Veulenkamp

• 5 Afscheid van Paul Dresmée

Het ene moment verlaat je opgewekt je clubgebouw, blij met de 4-1 overwinning van
het Nederlands elftal. Het volgende moment, slechts enkele uren later, word je wakker
gebeld met de mededeling dat de vlammen uit het dak slaan bij het gebouw waar je enkele uren geleden nog was. Het overkwam de leden van de scoutinggroep Marco Polo in
Tanthof-Oost toen in de nacht van 13 op 14 juni een grote brand het clubgebouw aan de
Veulenkamp zwaar beschadigde.

• 6 Activiteiten Wijkcentr. de Hofstee

”We hadden de avond ervoor met z’n allen
voetbal gekeken. Toen ik ’s nachts hoorde van de brand geloofde ik het in eerste
instantie niet,” vertelt Klaas Luteijn, stamlid en tevens leiding van de jongste speltak,
de Bevers. “Ik heb m’n PC aangezet en ging
naar zo’n site voor politiemeldingen. Toen
bleek het toch waar. Ik heb iedereen in m’n
telefoonlijst ge-sms’t en ben toen maar naar
bed gegaan, ik weet eigenlijk niet waarom ik
niet meteen erheen ben gegaan. Het was zo
onwerkelijk.”

• 4 Nieuws van het Belangenplatform
Formulierenbrigade in de Hofstee

• 7 Hoe veilig voelen ouderen zich
in hun woonwijk?
• 8 Zwanger en fit blijven?
• 9 Dierenarts vertrekt uit Tanthof
• 10 Maling aan straatactie WVVT
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• 12 De Delta
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• 14 Kinderactieraad in actie
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• 16 Geschiedenis van Tanthof

Het redactie-adres van de
Wijkkrant Tanthof is:
Bogotalaan 2 2622AB Delft
e-mail adres:
wijkkrant.tanthof@orange.nl

’s Ochtends vroeg staat de leiding klaar, zelf
nog nauwelijks van de schrik bekomen, om
de kinderen op te vangen; die wisten nog
van niks en kwamen voor hun wekelijkse opkomst naar het clubhuis toe. ”De reacties verschilden behoorlijk. Sommige kids
interesseerde het echt geen bal en sommige
anderen waren echt diep geschokt” zegt Tim
Verbeij, estaleiding. “We hebben daarna toch
gewoon opkomst gedraaid, levend stratego
hier in het park, want de kids wilden ondanks
de brand toch gewoon een opkomst.”
Bij de grote brand brandden de twee grote zalen van het gebouw bijna volledig uit en
ook de kleinere ruimten liepen flinke roeten waterschade op. Hierdoor is het gebouw
aan de Veulenkamp niet meer bruikbaar om
opkomsten te draaien en moet de scoutinggroep uitwijken naar een tijdelijk onderkomen. Maar ook veel materiaal is bij de brand
verloren is gegaan. Niet alleen 35 jaar aan
clubgeschiedenis in de vorm van diverse
kampaandenken en fotoboeken ging in vlammen op, ook vrijwel alle kampeerbenodigdheden zoals tenten, kookgerei, klapstoeltjes,
tafels, banken en touwen zijn vergaan tot as.
En dat net nu de zomerkampen voor de deur
stonden.

Gelukkig heeft de Marco Polo scoutinggroep
al veel steun mogen ontvangen, onder andere van andere scoutinggroepen uit de omgeving die kampmateriaal beschikbaar stelden. Hierdoor hebben de zomerkampen, het
hoogtepunt van het scoutingseizoen voor
jeugdleden, gelukkig toch nog door kunnen
gaan.
Hoewel er inmiddels een tijdelijk onderkomen voor de groep is gevonden en het
zomerkamp is ‘gered’, is het einde (van de
problemen?) nog lang niet in zicht voor
MPD. De geleende materialen zullen weer
terug gaan naar de oorspronkelijke eigenaren
en uiteindelijk zal het clubgebouw gerepareerd dan wel vervangen moeten worden.
Om geld bij elkaar te krijgen voor nieuwe
materialen en de herbouw van het clubhuis
steken de oudere speltakken de handen uit de
mouwen. Zij namen deel aan diverse financiële acties zoals het beheer van de fietsenstallingen op de zomerfestivals Parkpop en
Waterpop.
Wilt u de Marco Polo scoutinggroep helpen? Alle steun is welkom! Hulp in de vorm
van kampeer- en spelmaterieel is voor ons
erg belangrijk. Donaties kunnen bijgeschreven worden op 963896. t.a.v. Scouting Marco
Polo Delft.
Kijk op onze website
www.marcopolodelft.nl voor een fotoverslag
van de brand en voor meer informatie over
het steunen van Scouting Marco Polo Delft.

foto’s :Scouting Marco Polo

• 3 Gemeentenieuws

augustus 2008

De vakanties zijn nog niet voorbij, maar wij
zijn weer druk bezig met de nieuwe wijkkrant.
De oproep voor nieuwe redacteuren heeft
2 aanmeldingen opgeleverd. Het zijn Theo
Postma en Paula Devilee. In de volgende krant
zullen wij hen aan U voorstellen.
Nu de krant zelf. Hij heeft weer veel nieuws
uit de wijk. Helaas gaat er weer een voorziening weg. De dierenkliniek gaat sluiten. Wel
komt er aan de Burgemeestersrand een andere. Maar dat is toch weer buiten de wijk.
Wij nemen dus in de krant afscheid van de
Heer Uilenreef. Ook nemen wij afscheid van de
directeur van de basisschool De Regenboog.
Wij hebben er weer een nieuwe rubriek bij. Er
zijn afspraken met de politie gemaakt dat zij
iedere krant een pagina zullen vullen.
De werkgroep Veilig Verkeer Tanthof is weer
actief geweest. Zij gaan na de vakanties gewoon
door. Helaas moet dat.
Ook geven wij U een verhaal over de treurige
brand bij de scouting. Het is te hopen dat zij
weer een nieuw onderkomen hebben.
Verder wil ik U nu reeds mededelen dat de
redactie aanwezig is op de infoavond van het
Belangenplatform Tanthof op 13 november
a.s.

Wijkkrant Tanthof is een uitgave van
bewoners van de wijk Tanthof,
Gemeente Delft,
het Belangen-platform Tanthof en de
Brede Welzijnsorganisatie Delft.
De redactie bestaat uit:
Henk Klootwijk,
Theo Postma
Paula Devilee
en Jan van Dijk.
De technische realisatie:
Stan van Adrichem.
Drukwerk:
fa. Alevo
De wijkkrant verschijnt dit jaar 8 keer en
wordt huis-aan-huis bezorgd.
De redactie behoudt zich ten alleen tijde het recht voor tot het inkorten en/
of al dan niet plaatsen van ingezonden
stukken.
Redactieadres
per post: Bogotalaan 2
2622 AB Delft
per e-mail:
wijkkrant.tanthof@orange.nl
Als U de krant niet ontvangen heeft,
kunt hem altijd ophalen bij de adverteerders,
de bibliotheek, de Hofstee of The
Border.
Mocht U klachten hebben kunt U dat
mailen naar bovenstaand adres of bellen
naar: Henk Klootwijk - tel: 015-2612535.
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• Belangenplatform Tanthof:
Abtsregt 17 2622 KN Delft
e-mail: belangenplatformtanthof@tanthof.nl
• Wijkagenten
Anita van Heesewijk tel: 06-54263571
Michel Kroone tel: 06-21883929
• politie algemeen:
0900-8844
noodgevallen: 112
• Servicedienst openbare ruimten
Gemeente Delft:
tel: 14015
• Grof Huisvuil:
tel: 14015
• Wijkcoordinator: Ivonne Vlooswijk
Postbus 340 – 2600 AH Delft
Tel: 015-2197157
e-mail: ivlooswijk@delft.nl
• Wijkopbouwwerker:
Cherif Jeffali
tel.:06-48982237
e-mail: c.jeffali@breedwelzijndelft.nl
• BHTD				
Postbus 634 2600 AP Delft
e-mail: info@bhtd.nl
• Vestia Delft
Oostblok 1 2612 PB Delft
tel: 015-2120707
• DUWO
Postbus 54 2600 AB Delft
tel: 015-2192200
• Vidomes
Postbus 32 2600 AA Delft
Tel: 015-2513655
• Woonbron Delft
Aart van de Leeuwlaan 8
Postbus 2346 3000 CH Rotterdam
Tel: 015-8880500
reparaties: 015-2516700
e-mail: delft@woonbron.nl
• Meldpunt Bezorgd:
Van Bleyswijckstraat 91
Tel: 0900-0400405
• Telefooncirkel:
Mevr. C. Klootwijk
tel.015-2612535;
e-mail: henk_jazz@wanadoo.nl
• The Border:
Tel: 015-2627936
e-mail: deborder@wanadoo.nl
• Abstwoudse Bos:
Klachten: 010-2981020
• DCMR-Geluidshinder/
vliegtuiglawaai
010-4733333
• Stop huiselijk geweld:
0900-0400484
• Consultatiebureau voor Senioren:
Bleyswijckstraat 85
088-1239988
• Fledderus:
Abtswoude 13 2623NB Delft
015-2627280
• Startpunt:
Van Bleyswijckstraat 91 2613 RR Delft
015-2140707
info@startpuntwonenzorgwelzijn.nl

Onder het motto “ken uw wijk”
plaatsen we in elke krant een foto
van een plekje of iets in de wijk.

In wijkkrant nr. 4 ging het om het dak
van Cafetaria/SnackboetiekRico.
Uit de goede oplossingen is die van
Gert Benders uit de Brilduikerhof 8
getrokken. Gefeliciteerd!
Dan nu een nieuw zoekplaatje:
Waar in Tanthof is deze foto genomen?

Uw oplossing, met uw adres en telefoonnummer moet uiterlijk maandag
8 september bij de redactie zijn ontvangen.
Opsturen naar:
Redactie Wijkkrant Tanthof,
Bogotalaan 2, 2622AB Delft.
e-mail: wijkkrant.tanthof@orange.nl
Onder de goede inzendingen wordt een
bedrag van €12,— verloot.
In de volgende wijkkrant wordt de oplossing bekend gemaakt.

september
8

september

Wijkkrant Tanthof

door Ivonne Vlooswijk

door: Ivonne Vlooswijk

Aankondiging

Leukste Straat van Delft 2008

Bomenkap aan de Laan
der Verenigde Naties

U kunt nog inzenden tot 1 november!

foto: Gemeente Delft

Woont u in een straat, flat of buurt waar u
voor elkaar klaar staat als dat nodig is, of
waar u een probleem heeft opgelost of een
wens heeft gerealiseerd? Dan kunt u in aanmerking komen voor de titel: Leukste Straat
van Delft 2008!

Aan de westzijde van de Laan der
Verenigde Naties, nabij de kruising met de
Kruithuisweg, worden in week 41 (6 t/m 12
oktober 2008) bomen en struiken gekapt op
het perceel grond daar, ter grootte van circa
8.000 m². Hiertoe heeft de gemeente op 18
december 2006 reeds een vergunning verleend, die op 10 januari 2008 onherroepelijk
is geworden. Het gaat om het kappen van
22 bomen: 2 wilgen, 10 populieren, 5 essen,
4 iepen en 1 els. Daarnaast worden de niet
‘vergunningsplichtige’ bomen (stamdiameter minder dan 25 cm op 1,30 m. hoogte) en
struiken op het terrein gekapt.
Het aangrenzende “uilenbosje” aan de zuidkant blijft ongeschonden.
Hierboven is een luchtfoto te zien, waarop
met een witte lijn het te bebouwen gebied
en met een gele lijn het te behouden gebied
staan ingetekend.
Deze luchtfoto is ook te zien op onze
wijkwebsite (www.delft.nl/tanthof )

Meedoen?
Maak kenbaar waarom uw straat, flat of
buurt de winnaar van de Leukste Straat van
Delft 2008 moet zijn. Stuur uw inzending
per post of e-mail voor 1 november naar
Vakteam Wijkzaken,

e-mail: wijkzaken@Delft.nl, of per post
Gemeente Delft, t.a.v. Vakteam Wijkzaken,
Postbus 340, 2600 AH Delft.
En misschien wint u wel naast een dagje uit
met uw straat, flat of buurt, het beeld van de
jonge Hugo. Dit beeld wordt een jaar lang in
de straat, bij de flat of in de buurt geplaatst.
Verder worden er vier troostprijzen in de
vorm van een kerstpakket verloot.
In 2007 won de Slokkerbuurt (Uiverstraat,
Alkstraat en Leeuwerikstraat). Het zou toch
leuk zijn als de jonge Hugo in de wijk blijft?!

Bakkie Tanthof komt naar u toe
Leden van het wijkcoördinatieteam
(WCT) trekken in het najaar weer met
de mobiele koffiebar de wijk in om met u
kennis te maken.
Op zaterdag 18 oktober kunt u aan de
openluchtbar in de Dashof aanschuiven
en meepraten over de wijk. Wat waardeert
u en wat kan beter in Tanthof? Bakkie
Tanthof is koffie voor u en met u. Naast
een gezellige ontmoeting krijgt u een
ware koffiebeleving aangeboden waaraan u zelf
deelneemt.

Want de bonen moeten eerst worden gemalen en dat doet u zelf! Met grote zorg
bereiden de wijkprofessionals uw heerlijke
espresso of cappuccino.
Wilt u ook genieten van een gratis vers gezet
kopje koffie en meepraten over de wijk? Kom
dan op zaterdag 18 oktober bij goed weer
tussen 10.30 en 14.30 uur naar de Dashof.
Op donderdagavond 13 november staat de
mobiele koffiebar tijdens de wijkmarkt van
het Belangenplatform Tanthof in wijkcentrum de Hofstee. Houdt u niet van koffie?
Geen probleem, ook wordt
thee en limonade
geserveerd.

Wijkkrant Tanthof

foto Oosterwijk Fotografie

De aangekondigde werkzaamheden vinden
plaats in het kader van het bouwrijp maken
van de grond ten behoeve van het bouwplan ‘Westkavel Laan der Verenigde Naties’.
Dit bouwplan voor een bedrijfsverzamelgebouw wordt door projectontwikkelaar
Janssen de Jong Vastgoed BV op deze locatie gerealiseerd.
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Formulierenbrigade in De Hofstee
Van de vergadertafel
Door Henk Klootwijk
Het Belangenplatform Tanthof heeft in
deze vakantieperiode niet vergaderd.
Wel is een werkgroep bezig geweest een
Thema-avond te organiseren.
In de laatste vergadering hoorden wij dat
de wijkenmarkt van de gemeente weer
terug ging naar de Markt.
Dit betreuren wij. Het was juist op verzoek van het BPT om de markt in de wijken te krijgen.
De bedoeling van de wijkenmarkt was
juist om allee instanties uit de wijk
bekendheid te geven naar de bewoners.
Welnu, nu gaan wij het zelf doen.
Op deze infoavond zullen naast het
Belangenplatform ook andere instanties
van vrijwilligers en professionals zich
manifesteren. Verdere gegevens volgen in
de volgende wijkkranten.
Schrijft U in ieder geval de datum in
agenda of op Uw kalender.
Deze is:
Donderdag 13 november 2008
In de Hofstee. Aanvang: 19.30 uur.

Met ingang van 1 september kunnen de bewoners van de wijk Tanthof in Wijkcentrum de
Hofstee terecht voor hulp bij het invullen van formulieren. Er start dan een spreekuur van
de formulierenbrigade, op dinsdagmiddag. Het spreekuur is op afspraak, die gemaakt kan
worden bij het Startpunt wonen zorg welzijn, op telefoonnummer (015) 2140707 (9.00 tot
13.00 uur). De formulierenbrigade helpt met het invullen van allerlei soorten formulieren,
met uitzondering van belastingaangiftes.
Meerdere keren per jaar kunt u te maken krijgen met formulieren die ingevuld moeten
worden. Niet iedereen gaat dat invullen even gemakkelijk af. Terwijl er wel vaak grote persoonlijke belangen mee gemoeid zijn. Het aanvraagformulier voor de huurtoeslag/zorgtoeslag bijvoorbeeld, of het aanvragen van kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen. Ook
is er een groeiende groep mensen die niet op de hoogte is en/of niet in staat is om de voor
hen beschikbare voorzieningen daadwerkelijk aan te vragen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die moeite hebben met lezen of schrijven. Voor al deze mensen is het spreekuur van de
Formulierenbrigade een uitkomst. Het zijn getrainde vrijwilligers, die veel ervaring hebben
met het invullen van formulieren.

is op zoek naar nieuwe

REDACTIELEDEN
Mail naar wijkkrant.tanthof@orange.nl
of bel Henk Klootwijk, 015-2612535
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Afscheid Paul Dresmé van de Regenboogschool
Op dinsdag 8 juli had ik een interview
met Paul Dresmé naar aanleiding van zijn
aanstaande afscheid als directeur van de
Regenboogschool. Maar een rustig gesprek
was voorlopig niet mogelijk. Voor wij drie
zinnen hadden kunnen wisselen was Paul al
een aantal flessen wijn rijker, hem op hartelijke wijze aangeboden door bekenden
die niet naar zijn afscheidsreceptie konden komen. Met de waardering voor Paul
Dresmé zit het wel goed!
Paul heeft de vele veranderingen binnen
het basisonderwijs allemaal mee mogen
maken. Toen hij in 1969 in Loosduinen
begon en al spoedig, door omstandigheden,
tot schoolhoofd werd gepromoveerd had
hij aan één schoolschriftje genoeg. Daarin
stond het hele reilen en zeilen van de school
beschreven. Maar sinds 1985 is het onderwijs enorm complex geworden. Dat kun je
nooit meer in één schoolschriftje beschrijven. Paul denkt dat juist 1985 het omslagpunt is geweest omdat toen de kleuterklassen en het lager onderwijs geïntegreerd
werden.
Vanaf 1973 was Paul verbonden aan de
toenmalige Maria van Jesseschool. Deze,
reeds lang geleden afgebroken school, stond
op de hoek van de Maria Duystlaan en
de Stalpaert v.d. Wieleweg. Het is Paul
gelukt om de oude schoolbel van de ondergang te redden. Deze wordt nu nog door
hem gebruikt om kinderen van buiten het
schoolplein naar binnen te krijgen.
In 1985 begon Paul Dresmé als groepsleerkracht bij de Regenboogschool. Twee jaar
later werd hij daar adjunct. In 1989 volgde hij zuster Marie Johanni op als directeur. Maar het dertigjarig bestaan van de
Regenboog volgend jaar september zal hij
niet meer in deze functie meemaken. De
hectiek die bij het leiderschap van de school
komt kijken wordt steeds zwaarder terwijl
Paul zijn energie voelt afnemen.
Paul is van mening dat de school niet uitsluitend gericht moet zijn op het behalen
van resultaten. Hij vindt het erg belangrijk
dat kinderen op school beschermd zijn en

Wijkkrant Tanthof

foto’s :Henk Klootwijk

Door Jan van Dijk

Paul Dresmé neemt de ene na de andere fles wijn in ontvangst
de school als een veilige haven ervaren. Ook
de samenwerking tussen ouders en school
vindt hij erg belangrijk. Opvoeden kun je
niet in je eentje, ook ouders niet.
Bij de Regenboog worden goede resultaten behaald dankzij Paul en zijn team van
twintig medewerkers waarop hij uitermate
trots is. Er ontspruit veel creativiteit uit dit
team waarvan ik de resultaten heb mogen
aanschouwen tijdens een rondleiding met
Paul door het fraaie gebouw. De trots van
de Regenboog is het computerlokaal , een
zeer fraaie ruimte, waar meer dan dertig
PC’s staan. Paul leidde mij verder nog langs
de afdelingen handvaardigheid, techniek en
elektronica. Bij al deze afdelingen bleek veel
door het eigen personeel vervaardigd te
zijn.
De kunst wordt ook niet vergeten: voor de
groepen 1 en 2 zag ik een “kunstlab” in de
vorm van een kast. De kinderen gebruiken
hier al hun zintuigen om te kijken, te ontdekken, te werken en te spelen. Dit alles
prikkelt de fantasie en de creativiteit van de
kinderen.

Paul, ik heb een school gezien waar je trots
op kunt zijn!
Het mooiste moment heb ik in het begin van
ons gesprek meegemaakt. De school telt 234
kinderen en één daarvan was jarig en kwam
je een traktatie aanbieden. Toen je het nog
zeer jonge meisje bedankte noemde je haar
op heel vaderlijke toon bij haar voornaam!
Paul, moge het je goed gaan.

De trots van de school; het computerlokaal
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Activiteiten in het Wijkcentrum

Foto’s van het Zomerfeest

maandag

SPREEKUUR WIJKAGENT

Bloedprikken(Reinier de Graaf)
Yoga
Schilderen
Biljart
Country line dance
Yoga
Yoga
Klaverjassen 2de maa vd. maand

Donderdag 11 september 10.00-11.00
Donderdag 25 september 10.00-11.00
Donderdag 9 oktober
10.00-11.00
Donderdag 23 oktober
10.00-11.00
Donderdag 6 november 10.00-11.00
Donderdag 20 november 10.00-11.00
Donderdag 5 december 10.00-11.00

08.15-09.00
09.30-10.30
09.30-11.30
13.30-16.00
20.00-21.00
19.00-20.00
20.15-21.15
19.00-21.45

dinsdag
Naailes
Biljart
Keramiek
Computerles(Basis/Internet/E-mail)
Biljart 50+
Jokeren
Formulieren brigade (per sept.2008)
Aquarelschilderen en tekenen
Spaans beginners
Computerles(Basis/Word-Excel)
Keramiek
Naailes

Cursussen
De cursussen gaan weer starten in de eerste week
van september en sommigen in de eerste
week van
oktober. Heeft U belangstelling van een van
onze activiteiten
bel dan gerust naar wijkcentrum de Hofstee
voor informatie
en inschrijving. De cursisten die al ingeschreven staan worden
gebeld voor de exacte datum.

09.00-11.00
09.30-11.30
09.30-11.30
09.30-11.30
14.00-16.30
14.00-16.30
14.00-16.00
14.00-16.00
19.30-20.30
19.00-20.00
19.00-21.00
19.00-21.00

woensdag
Schilderen
Fietscursus
Recycle kunst
Biljarten
Kinderbingo 1e woe v.d. mnd.
Cursus Engels beginners
Technica 10
Venstertafel met begeleiding
Tai chi                    

Het cursus aanbod vind U in de activiteiten
ladder, let op
de computer cursus is van de donderdag
naar de dinsdag
gegaan.
Wijkfeest Tanthof groot succes woorden
overbodig zie bijgaande foto’s.
Dank aan alle vrijwilligers die zich in hebben
gezet om deze dag zo bijzonder te maken.

09.30-11.30
09.15-11.15
09.30-11.30
14.00-17.00
14.00-16.00
13.30-14.30
18.30-20.00
19.00-21.00
19.00-20.15

donderdag
Bloedprikken(Reinier de Graaf)
08.15-09.00
Fietscursus
09.15-11.15
Vrouwen klussen(optie bij vold. deeln.)
09.30-11.00
Naaicursus
09.00-10.00
Biljarten
09.00-12.00
Fietscursus
13.00-15.00
Klaverjassen
14.00-17.00
Technyboys brede school     
15.30-17.00
Naailes
19.00-21.00
Digitale Fotografie (per sept.2008)                    19.30-21.30

Rommelmarkt
en Babybeurs;
Zaterdag 27 september is de eerste markt
weer in wijkcentrum de Hofstee.
Tafelhuur € 4,00 de toegang is uiteraard
gratis, en Marja en Josephine staan
weer voor vol enthousiasme voor U
klaar.
De rommelmarkt is in de gele en
de babybeurs is in de rode zaal.
Zalen open 9.00-13.00 uur.

Biljart 50+
Creativiteitclub (1 x per 2 weken)
Bingo 1 x per maand

Gratis computergebruik
aan de Venstertafel

Activiteiten locatie Israellaan 2
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09.30-12.00
14.00-16.00
20.00-23.00

zaterdag
Russ.kinderen Taal+Spel
10.45-13.45
Diverse markten en beurzen
Worden per keer bekend gemaakt via posters en de wijkkrant

dinsdag
Speel-o-theek
foto’s: Stan van Adrichem

Elke werkdag van 09.00-11.30 uur kan
er gratis gebruik gemaakt worden van
de computertafel in de Hofstee.
Op de woensdag kan er ook van de
venstertafel gebruik gemaakt w
orden.
Op deze dag is er deskundige begeleiding aanwezig.

vrijdag

09.15-10.30

vrijdag
Speel-o-theek

19.30-20.30

zaterdag
Speel-o-theek

10.00-11.30

Wijkkrant Tanthof

Hoe veilig voelen ouderen zich
in hun woonwijk?

cursussen
in Tanthof

Door Henk Klootwijk
Deze nota werd een paar maanden geleden uitgegeven door Ouderenwerk Delft, in
samenwerking met de BWD.
De gemeente had hen opdracht gegeven om
eens te kijken wat de problemen voor ouderen in de wijk t.o.v. jongeren, maar ook wat
de ouderen verder nog wensten.
Verder moet er naar gekeken worden wat
er gedaan kan worden naar oplossingen.
Hierbij moet vooral gekeken worden naar
verbetering van de beeldvorming van de
beide groepen over elkaar.
Naar aanleiding hiervan heb ik een
gesprek gehad met Sjanny van Puffelen van
Ouderwerk. Het gesprek ging vooral over
Tanthof. In onze wijk zijn er bijeenkomsten
geweest met bewoners en de resultaten zijn
te vinden in de nota.
In de rapportage komen alle vormen van
veiligheid aan de orde.
Natuurlijk is Tanthof nu nog een jonge
wijk. Alle bewoners worden ouder en willen
graag in Tanthof blijven wonen. De problematiek van Tanthof wordt steeds groter. Dat
bleek ook reeds uit deze nota.
Een van de grote problemen zijn vooral het
verkeer. Ook willen de meeste ouderen blijven wonen in onze wijk. Daarom moet daar

snel iets gedaan worden door de gemeente
en de woningcorporaties.
Belangrijk is dat de ouderen veel meer worden betrokken bij de wijkaanpak. Dat kunnen zij doen door zich meer aan te sluiten
bij actieve groepen in de wijk.
Een zeer belangrijk medium is de
Ouderenproof. Na in een aantal wijken van
delft gestart te zijn, is Tanthof aan beurt om
hiermede te starten. Hierbij gaan de ouderen gezamenlijk kijken wat er nodig is in
onze wijk. De gemeente houdt rekening met
de wensen van die groepen. Eind november
zal er gestart worden met een bijeenkomst
met alle betrokkenen. In begin januari zal er
gestart worden met werkgroepen om gezamenlijk de wensen op tafel te leggen.
Een voorbeeld waar ouderen nu reeds kunnen beginnen zijn de bruggetjes die te hoog
zijn. Een dame van toen 82 jaar heeft handtekeningen verzameld en die aan de wijkcoördinatrice overhandigd om een bruggetje
lager te laten maken. Dat is toen gebeurd.
Zo ziet U dat zelfinitiatief ook beloond
wordt.
Houdt U de wijkkrant, maar ook alle berichten over de ouderenproof goed in de gaten.

o.a. professioneel uitgeruste VAKdansstudio
in de Hofstee
Vanaf september kan iedereen in Tanthof
weer dansen, kleien, tekenen en schilderen, muziek maken, toneelspelen en nog
veel meer. De VAK, centrum voor de
kunsten heeft het cursusaanbod in haar
Tanthof locatie weer verder uitbereidt.
Voor jong en oud, in alle kunstvakken, zijn
er weer allerlei cursussen te volgen.
Beeldend
Voor kinderen die niet kunnen kiezen is
er de 5x5 Kindercursus. 5x dansen, 5x
toneelspelen, 5x muziek maken bezig zijn
enzovoort! In de Kunstklassen kun je vanaf 8 jaar beeldend bezig zijn, net als in de
Kindercursus klei en het Jongerenatelier.
Volwassenen kunnen aan de slag bij Basis
tekenen en schilderen, Aquarelleren,
Portrettekenen en schilderen en in Het
atelier, waar allerlei beeldende technieken
voorbij komen. De Lezingenreeks Tanthof
brengt de cursisten in telkens zes avonden op de hoogte van allerlei thema’s in de
kunstgeschiedenis. Dit jaar o.a. Italiaanse
kunst, schilderende vrouwen en hoogtepunten uit 2000 jaar kunstgeschiedenis.
Muziek en theater
Verder zijn er komend seizoen ook op het
gebied van muziek en theater cursussen te
volgen voor iedereen. De Muziekspeeltuin
zelfs al vanaf 1,5 jaar en Spelen met
muziek vanaf 6 jaar. Aan Algemene muzikale vorming kun je meedoen vanaf 7
jaar. Kinderen en jongeren kunnen kennis
maken met Musical en Toneel. Voor volwassenen zijn er met name zangcursussen zoals het wereldkoor Werelds! en het
Kamerkoor klassiek.

foto :Gemeente Delft

Dans in Tanthof
De danslessen worden in de professionele dansstudio met barre en enorme
spiegelwand gegeven. De Danspeeltuin
is er al voor kinderen vanaf 2,5 jaar,
Algemene dansvorming vanaf 4 jaar en
Ballet vanaf 7 jaar. Als je vanaf 11 jaar oud
bent kun je naar Jazzdans, Hiphopjazz
en Musicaldans. Voor jongeren tot 16
jaar is er ook Jazzdans, Hiphopjazz en
Musical. Volwassenen krijgen met een
Delftpas enorme korting op de nieuwe
cursus Buikdans op donderdag of maandag. Maar Dansconditie en Sambaerobic
zijn ook nog opties.
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Op www.vak-delft.nl is in een speciaal
overzicht al het VAKaanbod in Tanthof te
zien. En natuurlijk alle andere cursussen
van De VAK.
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Zwanger en fit blijven? Dat kan!
Vanaf maandag 29 september wordt in de
Praktijk voor Fysiotherapie gc Tanthof de
doorlopende cursus NVFB-Zwangerfit®
gegeven door NVFB-Zwangerfit®docente
en fysiotherapeute Mw. S. Ludeking- van
der Meer.
Deze cursus is bedoeld voor de zwangere vrouw en heeft een preventief karakter. Meedoen kan namelijk al vanaf de 16de
week van de zwangerschap. Voordeel hiervan is dat fitheid en spierkracht langer
behouden blijft en al relatief vroeg in de
zwangerschap preventief getraind kan worden met bekken- en bekkenbodemspieren.
De NVFB-ZwangerFit® legt de nadruk op
actieve lessen en scheidt deze van theorie
lessen. Een voordeel hiervan is dat u echt
een uur lang lekker aan het bewegen bent.
In de praktijk voor Fysiotherapie gc Tanthof
beslaat de cursus minimaal 10 weken waarvan 9 actieve lessen met een vaste opbouw.
De les ziet er als volgt uit:
-een warming up
-lichte fitheidtraining ter verhoging
en/of behoud van de conditie
-oefeningen gericht op versterking en het
beter leren samenwerken van diverse spieren
-de les eindigt met heerlijke ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen.
Naast de actieve lessen wordt voorlichting
gegeven over de baring, ademhalingstechnieken en de functie van de bekkenbodem.
Tevens zal in deze periode een partnerles
plaatsvinden. Wil je zo fit mogelijk blijven
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en snel herstellen na de bevalling dan kun
je na 10 weken doorgaan met trainen tot en
met de 37ste week van de zwangerschap!
Voedingsdeskundige Ellen Rutten zal twee
maal een half uur voorlichting verzorgen
over goede en gezonde voeding voor u en
uw baby. Deze voorlichting vindt aan het
begin en het eind van de zwangerschap
plaats. Beginonderwerpen zijn o.a.  hoeveel
kom ik aan in gewicht, wat hebben ik en
mijn baby nodig om gezond te groeien, misselijkheid en wat er aan te doen en wat kan
je nu beter wel en wat niet eten. De tweede
les staat meer in het teken van de keuze voor
borst of flesvoeding; wat is er wettelijk geregeld. Wat heeft een baby nodig na de bevalling, wanneer en wat zeker niet en wat heeft
een moeder eigenlijk extra nodig die borstvoeding geeft.
De actieve lessen vinden wekelijks plaats op
maandagavond van 19.00-20.00 uur in het
gezondheidscentrum Tanthof. De voorlichting zal aansluitend zijn op de training, van
20.00-20.30 uur. De kosten zijn 110 euro
voor het pakket van 10 actieve lessen inclusief de voorlichting. Wil je na 10 weken
doorgaan, dan zijn de kosten 9 euro per les.
Wil je graag meedoen? Meld je dan nu aan!
Voor aanmelden en/of uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met:
Sandra Ludeking- van der Meer,
Praktijk voor Fysiotherapie gc Tanthof,
2623 XA Delft,
Tel: 015-2620513
of Email:
praktijk@fysiotherapie-gc-tanthof.nl

ERE WIE ERE TOEKOMT
Daar moest ik aan denken toen ik een
artikel las over een e-mail bericht van
een gemeenteraadslid die het over de
burgemeester van Delft. Het gemeenteraadslid vond dat de burgemeester
een goede daad had verricht. Hij had
gezorgd dat de 380kV kabel onder de
grond kwam.
Welnu de waarheid is minder waar.
Het is niet de burgemeester die daarvoor gezorgd had. Het was een groep
bewoners van Tanthof die veel inspanning gepleegd heeft om het voor elkaar
te krijgen.
En wij zijn er nog niet. Langs Tanthof
West moeten de kabels nog onder de
grond. Wel is het zo dat de minister Tennet opdracht heeft gegeven om
de 150kV kabel ook via de andere te
laten lopen en dus weg moet halen uit
Tanthof.
Ik weet dat ik mij op glad ijs beweeg
met dit te schrijven. Er is een wethouder die vindt dat wij geen politiek mogen bedrijven in de wijkkranten,
maar helaas worden wij er toe gedwongen omdat de politiek niet weet wat er
in onze wijk werkelijk gebeurt.
Dat blijkt weer uit het bovengenoemde verhaal.
Ik kwam op deze column dank zij een
politica die wandelde in de binnenstad
en constateerde dat de bruggetjes zwak
geworden waren. Ik lees vaak dat zij
zich drukmaken over het centrum van
onze stad, maar niet over onze wijk.
Vele denken dat het nog een rustige
nieuwbouwwijk is. Maar dat is ver verleden tijd.
Ik wil de raadsleden eens vragen om
meer aandacht te besteden aan de buitenwijken en dan ook de wijk aan de
andere kant van de Kruithuisweg.
Ik wil geen calimero effect, maar ik
moest het toch weer eens kwijt.
Natuurlijk zijn er raadsleden die het wel
weten wat er leeft in onze wijk. Ik hoop
dat zij daar meer in de raad over zullen spreken.
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Dierenarts verlaat Tanthof

OPVOLGERS

Door Henk Klootwijk

Ongeveer 25 jaar geleden kwam hij in
Tanthof terecht. Er was geen bestemming
voor dit terrein en de boerderij. De boerderij moest, net zoals zovele blijven bestaan.
Hij heeft de boerderij laten renoveren en
de stal verbouwd tot een dierenkliniek
voor gezelschapsdieren Toen bestreek de
praktijk het gebied van “tWoudt tot aan
de Gaag. Dus wat nu Midden Delfland is.
Henk Uilenreef zorgde voor de gezondheid
van ongeveer 5 duizend koeien, en verder
schapen, paarden en varkens
Ongeveer 15 jaar geleden heeft hij de praktijk voor “’grote huisdieren ‘’overgedaan aan
de praktijk in Maasland en hield daarna
zich alleen bezig met ‘kleine huisdieren’’. Hij
hoopt dat er in Midden Delfland voldoende boeren overblijven zodat het gebied zijn
landelijk karakter blijft behouden..
Uilenreef blijft voorlopig nog wel in deze
woning wonen. Het was moeilijk om hier
de praktijk te houden. Er zou veel aan het
gebouw gedaan moeten worden. Tevens
vinden de nieuwe artsen de bereikbaarheid niet ideaal. Dat was altijd een probleem, waar Uilenreef vele discussies met
de gemeente Delft over gehad heeft.
Stilzitten zal Henk echter niet. Allereerst
wilt hij veel meer aan zijn tuin gaan doen.
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De praktijk gaat wel onze wijk verlaten,
maar komt dichtbij.
Hij wordt gevestigd aan de
Burgemeestersrand 198.
Uw nieuwe dierenarts wordt
Karin Sloet tot Everlo
en is bereikbaar op het
bestaande nummer 015-2619199.
Op zaterdag 30 augustus is er open
dag van 12.00-17.00 uur op de
Burgemeestersrand 198.
foto’s :Henk Klootwijk

Als U dit artikel leest is dat niet letterlijk
bedoeld. In de loop van het verhaal ziet
U dat hij persoonlijk wel blijft. Neen, de
praktijk gaat sluiten.
Henk Uilenreef heeft besloten om na bijna 36 jaar te stoppen als dierenarts in
onze wijk. Hij gaat met pensioen.
Hij zal graag op zaterdag 6 september
tussen 15.00 en 18.00 uur afscheid nemen
van alle baasjes van de huisdieren die hij
heeft mogen behandelen. Dit vindt plaats
in zijn oude praktijk met de ingang aan
de Latijns Amerikalaan.
Dit afscheid was voor de redactie een
reden om hem nog eens in het zonnetje
te zetten.
Na begonnen te zijn in Gramsbergen en
IJsselstein, nam hij in 1974 de landbouwhuisdieren praktijk over van dierenarts
Meijer

Henk Uilenreef in zijn tuin
Daar is tijdens zijn praktijk niet veel tijd van
gekomen.
Daarnaast is hij van plan om zijn diergeneeskundige ervaring ter beschikking te
stellen van de wildparken in Afrika. Via de
Stichting African Parks Netwerk ,die er naar
streeft om door middel van lange termijn
contracten met de lokale overheden de flora en fauna van de 7 wildparken in de oorspronkelijke staat te herstellen , waarbij een
nauwe samenwerking met de lokale bevolking van groot belang is. Wij moeten dit
prachtige werelddeel redden van een totale chaos. Mocht U een eventuele dankbetuiging overwegen dan gelieve geen geschenken als bloemen, drank en boeken, maar
een financiële bijdrage die geheel ten goede
komt aan de Stichting African Parks wordt
buitengewoon gewaardeerd .Een donatie kan worden overgemaakt op postbanknummer 2893813 ten name van
H.J. Uilenreef Delft onder vermelding van ‘’Gift’’ . Alvast bedankt.
.
Wij wensen veel geluk met zijn
rast, tuinieren en zijn reizen naar
Afrika.
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Er zijn mensen die niet willen weten
dat 30 km echt veiliger is
We weten dat er mensen zijn die die 30
km in de woonwijk onzin vinden, alleen
hoorden we die nooit. Naast veel positieve reacties hebben we nu ook een paar
afwijzende mailtjes gekregen. Hieronder
drukken we er één voor u af, gepost op de
site van de WVVT.

En met betrekking tot de straatacties, laat ik
het zo stellen dat ik echt blij ben dat ik er nog
nooit eentje ben tegen gekomen, kom ik er wel
eentje tegen dan zal ik toch zeker wel doorrijden na vriendelijk gedag gezecht te hebben
en de persoon te vertellen dat ik absoluut niet
geinteresseerd ben.”

“Mensen,

Helaas is dit bericht, net als de andere negatieve reacties, anoniem. De schrijvers nemen
wel de moeite hun mening te geven, maar
zijn blijkbaar toch bang om herkend te worden. Het kan niet anders dan dat ze aan hun
water voelen dat ze fout zitten. Als je overtuigd bent van je gelijk hoef je je in dit land
echt niet te verstoppen in de anonimiteit.
Daarom zijn wij, anders dan deze anonieme
schrijver, niet blij dat hij nooit een straatactie is tegengekomen. Als je al te bang bent
om met je naam op een website te komen,
durf je de politie bij een wegblokkade zeker
niet te trotseren.

sorry dat ik het zeg hoor, maar die 30 km per
uur zones die vind ik persoonlijk echt onzin,
mijn motor slaat zo ongeveer af als ik 30 km
per uur rijd.
Nee, zonder alle gekheid op een stokje, ik zie
er echt geen nut van in van die 30 km zones.
Tuurlijk met kinderen is het altijd opletten,
maar die zijn dusdanig onoplettend dat ook
30 kilometer per uur nog te hard is...
wat krijgen we volgende keer? een grote parkeerplaats bij de tanthofdreef waar je je auto
moet parkeren zodat je vervolgens lekker
door naar huis kan lopen?
En er dus geen auto’s meer in het tanthof
mogen komen?
nee mensen, sorry hoor, maar zo kunnen we
wel aan de gang blijven.

Fysiotherapie Tanthof Oost

Marloes Verheijen,

Florentine van der Stoep
VERTREK en OPVOLGING
Per 1-9-2008 ga ik Tanthof verlaten!
Ik heb bijna 20 jaar met heel veel plezier
gewerkt in mijn Praktijk voor Fysiotherapie
Tanthof Oost, Spreeuwenstraat 15, Delft

Overigens, ik ben nog nooit een auto of
motor tegengekomen die niet langzamer dan
30 km kan rijden. Onzin argument van deze
meneer dus.
WVVT
Aris Schellinkhout.

Aangezien mijn echtgenoot een baan in
München heeft gekregen, hebben we besloten met het hele gezin naar Duitsland te
vertrekken.
Ik wil graag iedereen zeer hartelijk willen
bedanken voor het gestelde vertrouwen in
mijn behandelen en vertrouw erop dat mijn
opvolgster Florentine van der Stoep met net
zoveel enthousiasme door een ieder wordt
ontvangen.
Zij is inmiddels geen onbekende meer, want
zij werkt al bijna twee jaar op vaste basis in
de praktijk.

foto :Henk Klootwijk

Het telefoonnummer blijft hetzelfde
015-2850404.
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Hartelijke groeten, Marloes Verheijen
Spreeuwenstraat 15, Delft,
015-2850404, marloes.verheijen@xs4all.nl
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    Bedrijf in de Wijk

HJ -Tuinen
In gesprek met hovenier Michel Huisman

Het afgraven van een tuin is natuurlijk lang
niet altijd nodig. Wel moet een tuin plantklaar gemaakt worden. En op dit punt beamen
Michel en ik dat wij de befaamde “TV Rob”
hierop nog nooit hebben kunnen betrappen.
Want Rob komt en zet de hele tuin vol met de
mooiste planten. Maar dat is alleen voor het
fraaie TV plaatje. Maar zodra de camera weg
is moet de helft er weer uit gehaald worden.
Planten moeten kunnen uitgroeien zonder
dat de hele tuin wordt overwoekerd.
Heel veel mensen denken dat een hovenier
duur is, maar dat hoeft helemaal niet zo te
zijn. Michel vindt het bijvoorbeeld spannend
om te onderzoeken of hergebruik van oude
materialen mogelijk is. Daarnaast zijn ook
voor kleinere budgetten hele leuke resultaten bereikbaar.

De inschrijving bij de Kamer van Koophandel
per 1 juni 2007 was de dag dat Michel
Huisman als hovenier met zijn bedrijf van
start ging. Nu, ruim één jaar later, weet hij
mij te vertellen vaste grond onder zijn handen te voelen. Maar met de aarde en vooral wat er allemaal in kan heeft hij al veel langer ervaring. Met lagere en middelbare tuinbouwschool als achtergrond is Michel in het
verleden begonnen als bloemist. Maar al snel
oefende de tuincentrumbranche meer aantrekkingskracht op hem uit, waarbij het verlangen naar “met de handen in de aarde” een
grote rol speelde. Door zijn werk in tuincentra
heeft Michel gedurende meer dan vijftien jaar
een “hoge school” aan praktijkervaring opgedaan op het gebied van tuinplanten, tuinaanleg en vooral ook tuinonderhoud.
Deze schat aan kennis en ervaring stelt Michel
nu via zijn nog jonge bedrijf ten dienste
aan tuinminnende medeburgers. Want HJ Tuinen is een één persoonszaak die alleen
voor de jaaropgave de (verplichte) hulp van
een accountant inroept maar verder alles zelf
doet en oplost. De grootte van het bedrijf
brengt met zich mee dat hij 100% voor particulieren werkt. Omdat dit werk een grote
hobby voor hem is voelt hij zich in deze setting het meeste thuis.
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Toen ik opbelde om een afspraak voor dit
interview te maken bleek hij zich voor zijn
werk in Den Haag op te houden. Hij verbaasde mij dus niet dat ik later bij hem thuis vernam dat ook Almere reeds belangstelling had
getoond. Maar het gros van zijn klantenkring
bevindt zich in Delft en wat wijdere omgeving,
opgebouwd via de Zondagskrant, een tweetal
tuincentra en mond tot mond reclame.
Een hoveniersbedrijf kent vele kanten. Neem
bijvoorbeeld een nieuw in te richten “oude
tuin”. Als deze erg oud is en verwilderd is het
noodzakelijk om deze in zijn geheel af te graven. Dit gebeurt tot een diepte van 30 centimeter en bij een wat grotere tuin is dat niet
altijd door één man te doen. (In gedachte denk ik stiekem even aan de, particuliere,
Wallertuin). Bij dit afgraafwerk komt Michel
soms voor rare verrassingen te staan, zoals een
diepliggend stuk gaspijp van 7 meter lengte.
Natuurlijk regelt Michel het afvoeren van het
oude materiaal. Hij beschikt hiervoor over een
bus met aanhanger.
Alvorens zo’n oudere tuin aan te pakken wordt
met de eigenaar een intake gesprek gehouden waarbij een offerte wordt gemaakt waar
de klant vrijblijvend over kan nadenken. Pas
daarna wordt een eventueel akkoord getekend.

Voor al dit soort werkzaamheden is het
aanvragen van offertes geheel vrijblijvend.
Drempelvrees is dus niet nodig!
HJ -Tuinen lijkt mij een zeer welkom bedrijf
waar ik Michel veel succes mee wens.
Oh ja, wilt u zien waartoe Michel tuintechnisch in staat is?
Bezoek dan: www.hj-tuinen.nl
Voor contact met Michel Huisman:
06 - 537 58 099
Email: info@hj-tuinen.nl

foto’s: Henk Klootwijk

door Jan van Dijk

Michel heeft nu nog vooral tuinen in aanleg,
maar ook al een aantal vaste klanten waarvoor hij de tuin in onderhoud heeft. Niet
iedereen heeft immers verstand van een tuin
winterklaar maken, bemesten, kalk toevoegen en snoeien.
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Cultuurfeest op de Delta
Het pleinfeest van basisschool de Delta stond dit jaar in het teken van cultuur. Alle
kinderen hadden als toegangsbewijs een zonnebril of zonneklep geknutseld. De kinderen konden zich inschrijven voor diverse workshops: djembé (Afrikaans trommelen), volksdans, fanfare, deurhangers knutselen en timmeren. Zij konden zich ook
laten schminken of beschilderen met henna. Daarnaast was er een taartenwedstrijd,
waarbij kinderen de meest fantastische creaties lieten zien. Winnaar was – hoe kan het
ook anders – een knaloranje EK-taart.
Ouders hadden hapjes uit diverse culturen gemaakt en de middag werd besloten met
een multiculturele modeshow, waarin prinsessen, bloemenmeisjes en boerenmeisjes
samen te zien waren met Turkse schoonheden en stoere Hollandse voetballers. Mede
dankzij het mooie weer was het een feest om nog lang van na te genieten.

MOVITEP op de Delta
Voorstelling
Vorige week gaf theatergroep MOVITEP uit
Nicaragua een voorstelling voor groep 5 t/m
8 van basisschool de Delta. In het muziektheaterstuk “De regenboog beschildert mijn
huid” werd op humoristische wijze een van
de grootste problemen van Nicaragua aangekaart: veel kinderen gaan niet naar school.
De voorstelling werd enthousiast ontvangen
door de kinderen. De toneelspelers spraken
Spaans, maar door hun mimiek was het stuk
prima te volgen.
Kinderen in Estelí naar school
Omdat de Delta in april een inzamelingsactie
heeft gehouden voor zusterstad Estelí, waren
de kinderen al goed op de hoogte van de problematiek. Zo wisten zij al dat veel kinderen
in Nicaragua niet naar school gaan: ze hebben geen schoenen of kleding om naar school
te gaan, kinderen moeten werken omdat geld
verdienen belangrijker wordt gevonden, of
er is onvoldoende geld om de kinderen naar
school te sturen.
Schoenenruil
De Nicaraguaanse sfeer werd in de voorstelling goed opgeroepen door het gebruik
van muziekinstrumenten. Rode draad in het
toneelstuk vormden de kapotte schoenen van
één van de hoofdpersonen. Veel kinderen in
Nicaragua verdienen de kost door het poetsen van schoenen. Toen de kapotte schoenen door de schoenenpoetser uiteindelijk op
gewiekste wijze geruild werden met de schoenen van een leerling uit groep 6, was er hilariteit alom.
Scholenband
Basisschool de Delta is een scholenband aangegaan met la Escuela Oscar Arnulfo Romero
uit Estelí. Het is de bedoeling dat de kinderen
uit groep 7 en 8 d.m.v. briefwisseling kennismaken met de cultuur van hun leeftijdgenoten in Nicaragua. De Delta hoopt hiermee bij
hun leerlingen begrip te kweken voor andere culturen.
Over de Delta
De Delta is de kleurrijke basisschool in
Tanthof West. Dit komt onder andere tot uitdrukking in het gebouw, de leerling-populatie en de onderwijsfilosofie. De Delta biedt
kinderen een extra brede basis. Naast de verplichte vakken en vaardigheden wordt er
onder andere aandacht besteed aan techniek,
culturele vorming en sport. Bovendien is er
op de Delta veel aandacht voor de sociaal–
emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

foto’s :De Delta

De Delta valt onder het bestuur van Librijn
openbaar onderwijs. Librijn is verantwoordelijk voor het openbaar primair onderwijs in
Delft en Rijswijk. Op de twaalf aangesloten
basisscholen zitten ruim 3000 leerlingen.
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BERICHT
Zorgeloos op vakantie, beveilig uw huis
Haaglanden - ‘De gelegenheid creëert de
dief’ is helaas maar al te waar. Een slecht
beveiligde woning ziet er voor inbrekers
aantrekkelijker uit dan een woning die
voorzien is van goed hang- en sluitwerk.
Ook in de regio Haaglanden zijn vaak
inbrekers actief. Zeker met de komende vakantieperiode voor de boeg is het
verstandig uw huis zo goed mogelijk te
beveiligen om daarmee de kans op een
inbraak te verkleinen. In de maanden juli
en augustus van 2007 werd er in Delft in
58 woningen ingebroken.
Gaatjes boren
Daarnaast ziet Politie Haaglanden de laatste maanden een toenemend aantal woning
inbraken waarbij sloten worden ontgrendeld via een in het kozijn geboord gat /
gaatje. Sinds eind mei werd er in de regio
Haaglanden bij 61 woningen op deze manier
de toegang verschaft. Dergelijke inbraken
zijn veelal relatief eenvoudig te voorkomen
door op ramen en deuren sloten te gebruiken die met een sleuteltje afsluitbaar zijn.
Tips
Welke (eenvoudige) maatregelen kunt u
zelf nemen om uw woning beter te beveiligen?
Draai de deuren altijd op het nachtslot als
u weggaat;
Sluit alle ramen, ook het kleine toiletraam;
Zorg voor goed hang- en sluitwerk.
Denk hierbij aan raamhendels die met een
sleuteltje afsluitbaar zijn, dit voorkomt de
kans op een inbraak door middel van ‘gaatjesboren’;
Monteer een zogeheten ‘anti-inbraakstrip’
op uw buitendeuren, dit verkleint de kans
dat inbrekers met een breekwerktuig uw
deuren forceert;
Zorg dat aan de buitenzijde van uw woning
niet duidelijk is dat u op vakantie bent: hang
geen briefje op, een leesmap aan de deur,
geen sleutel onder een bloempot;
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PolitieKeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
Wanneer u uw woning goed wilt beveiligen, is het verstandig om gebruik te maken
van sloten die zijn voor zien van het politiekeurmerk. Voor een advies op maat voor de
beveiliging van uw woning kunt u terecht bij
zogenaamde PKVW-erkende bedrijven, die
tevens de geadviseerde maatregelen voor u
kunnen uitvoeren. PKVW-erkende bedrijven voldoen aan landelijke eisen van vakmanschap, betrouwbaarheid en kwaliteit. U
kunt ze vinden op www.politiekeurmerk.nl.

Zorg voor voldoende binnen- en buitenverlichting, die bij voorkeur met een tijdschakelaar in- en uitgeschakeld wordt;
Spreek niet op uw antwoordapparaat in dat
u -voor een langere periode- weg bent;
Zorg tijdens langere afwezigheid dat uw
brievenbus wordt geleegd of dat uw post
regelmatig door een sleutelhouder van de
deurmat wordt verwijderd;
Zorg dat een sleutelhouder de post neerlegt
op een plaats die niet van buitenaf zichtbaar is;
Vestig geen onnodige aandacht op waardevolle spullen door deze op een van buitenaf
zichtbare plaats neer te zetten.
Deze en andere tips, ook voor onderweg en
tijdens uw verblijf op uw vakantieadres, zijn
terug te lezen in de folder die u kunt vinden op onze internetsite www.politie.nl/
haaglanden. Klik op de special ‘Zorgeloos
op vakantie’.

Registreer uw waardevolle spullen
Mocht u onverhoopt toch het slachtoffer
zijn van een inbraak, dan is het belangrijk
dat u weet wat u in huis hebt. Registreer
daarom op voorhand de serienummers van
kostbare apparatuur, zoals stereo-installaties, foto- en videocamera’s en dergelijke en
maak duidelijke foto’s van antiek, kunststukken en sieraden. Mochten er dan ooit gestolen goederen worden teruggevonden, dan
vergemakkelijkt dit de zoektocht naar de
rechtmatige eigenaar.
1-1-2 / 0900-8844
In geval van inbraak doet de politie alles
aan om de daders te pakken en daarmee
die inbraken op te lossen. U kunt ons daarbij helpen door in ieder geval altijd aangifte
te doen van (poging tot) inbraak in woning.
Zo weet de politie in welke straten en op
welke tijdstippen het dievengilde actief is.
Daarnaast is het belangrijk ons te informeren over verdachte personen en voertuigen.
We kunnen onze opsporingsinspanningen
daar dan op richten. Ziet u iets verdachts,
belt u dan telefoonnummer 112. Heeft het
geen spoed of wilt u iets vragen dan is uw
wijkbureau bereikbaar via telefoonnummer
0900-8844.
Namens Politie Haaglanden: een fijne
vakantie gewenst!
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De Kinder Actie Raad Delft is een kinder participatie project van De Nieuwe
Amateur dat via de bredeschool wordt
aangeboden. De nadruk van het participatie project ligt op ACTIE. De KARD
sluit aan op de Delftse wijkaanpak:
samenwerken om de wijken schoner, veiliger en socialer te maken. De kinderen
bedenken, onderzoeken en voeren zelf
een actie uit om de leefbaarheid in de
wijk te vergroten. Wat komt er bij kijken,
wie en wat heb je nodig, hoe maak je een
poster en schrijf je een persbericht. De
Kard-deelnemers regelen zoveel mogelijk zelf. Van het ontwikkelen van plannen tot de daadwerkelijke actie.
Van april tot en met juni is de Kinder Actie
Raad Delft onderleiding van Bernadette
Palsma en Bram Lefeber actief geweest in
de wijk Tanthof.
12 kinderen uit de wijk maakten deel uit
van de KARD.
Allereerst hebben de kinderen de ergernissen die zij ervaren in de wijk geïnventariseerd en omgezet in wensen. Na de inventarisatie zijn ze via het formuleren van hun
wens op een oplossing gekomen van waaruit uiteindelijk een aantal passende acties
zijn bedacht.
De problemen die volgens deze kinderen
aangepakt moeten worden zijn:
1. De rotzooi in de wijk, met name rond de
afvalcontainers.
2. De modderige voetbalveldjes.
3. De hondenpoep.
4. De door kinderen ervaren aanwezigheid
van zwervers.
5. Het laden en lossen van vrachtwagens en
parkeren van auto’s op de stoep.
6. Het smalle Lepelaarspad dat verbreed
zou moeten worden i.v.m. het gevaar in de
sloot te belanden bij het passeren van twee
fietsers.

De tweede actie die de kinderen hebben
ondernomen heeft plaats gevonden tijdens
het wijkfeest van Tanthof op 14 juni. Op
verschillende manieren hebben ze aandacht
gevraagd voor de ergernissen waar zij tegen
aanlopen in de wijk. Aan de bezoekers zijn
zelf ontworpen actiekaarten uitgedeeld, de
bezoekende kinderen hebben drollen kunnen draaien van ontbijtkoek, stroop, water

en pindakaas en de volwassenen zijn verleid
met limonade en zelfgemaakte koekjes om
hun stem uit te brengen over de verschillende actiepunten. De uitslag van de stemming
spreekt boekdelen: met stip bovenaan de
ergernis over de modderige voetbalveldjes
(!) gevolgd door het hondenpoepprobleem
en de wens om de medewijkbewoners beter
te leren kennen.

Voor de kinderen van de KARD is de actie
op het wijkfeest een stimulans geweest om
met veel energie aan de slag te gaan met
hun derde actie: de wijkpicknick.
Tijdens de inventarisatie van hun ergernissen en het omzetten in wensen zijn ze tot
de conclusie gekomen dat veel ergernissen vaak ontstaan doordat je veel medewijkbewoners niet kent. Omdat je iemand
niet kent spreek je hem of haar minder snel
aan op de eventuele last die je van iemand
ondervindt. Uiteraard geldt dit ook andersom: omdat je iemand niet kent weet je niet
dat die ander last heeft van iets dat jij doet.
Kortom tijd om elkaar beter te leren kennen dus tijd om eens gezellig met elkaar
te eten.
Op 6 juli hebben de kinderen in samenwerking met een van de genomineerden van de
Delftse Nieuwe, Dave Smit, gezorgd voor
een wijkpicknick in het Abtswoudse Park.
Hierbij sneed het mes aan 2 kanten. Voor
Dave is het een goede lering geweest om te
ervaren wat er allemaal komt kijken bij een
groot opgezette picknick en voor de wijkbewoners is het een leuke gelegenheid geweest
om elkaar beter te leren kennen.
Het weer was fantastisch, de opkomst iets
minder dan gehoopt, naar schatting 40
tot 50 bewoners, maar de kinderen van de
KARD waren tevreden. Wethouder Anne
Koning had naar hun ergernissen en oplossingen geluisterd, zij had de actiekoekjes
met enthousiasme ontvangen, het zomervakantieboek van DNA was door haar als
eerste aan hen uitgedeeld en ze had de picknick officieel geopend. De pannenkoeken,
de broodjes en het fruit waren heerlijk en
de stemming was opperbest.
Als het nu nog lukt dat er een oplossing
komt voor de modderige voetbalveldjes
zllen de kinderen volgend jaar weer actie
ondernemen met de Kinder Actie Raad
Delft!
Voor foto’s en meer informatie ga naar:
www.kidstoday.nl/kinderactieraaddelft

foto’s :KART

Aan de hand van zelf gemaakte posters hebben ze de wijkcoördinator Ivonne Vlooswijk
deze ergernissen en wensen gepresenteerd.
Naast dat de wijkcoördinator de kinderen
tips heeft gegeven heeft zij er voor gezorgd
dat de diverse instanties van de gemeen-

te (weer) met de neus op de feiten zijn
gedrukt. Momenteel staan in ieder geval de
punten rotzooi bij de vuilcontainers, hondenpoep en verkeerd geparkeerde auto’s
weer op de agenda. Bij het wijkcentrum de
Hofstee is inmiddels geregeld dat hondenbezitters binnenkort gratis hondenpoepzakjes kunnen ophalen.

14

Wijkkrant Tanthof

Technika 10 Delft

Wethouder trekt winnend enquêteformulier

zoekt vrouwelijke
begeleidsters

foto :Technika 10

De Werkgroep Veilig Verkeer Tanthof
probeert door publiciteit de snelheid van
de auto’s in Tanthof omlaag te krijgen tot
de toegestane 30 km/uur. In maart is in
heel Tanthof huis aan huis een folder van
de werkgroep verspreid.

Breed welzijn Delft organiseert op verschillende locaties in Delft technische cursussen
voor meisjes van 10 tot 12 jaar. Onder begeleiding van enthousiaste vrouwen maken de
meisjes kennis met verschillende technieken en werken ze met verschillende materialen als hout, metaal, kunststof, elektriciteit
en elektronica. Zo kunnen de meisjes in een
vertrouwde omgeving en op een speelse wijze ontdekken waar hun capaciteiten en interesses op het technische vlak liggen.

Daarin was een enquête opgenomen waarin
Tanthofbewoners hun beleving over de rijsnelheid van de auto’s konden aangeven.
De werkgroep wilde graag weten of de
acties wel leven bij de bewoners. Als dat
niet zo zou zijn, kon de werkgroep beter
stoppen.
Om het inleveren van de enquête te stimuleren was er een kadobon van 25 euro uitgeloofd.

Het is de famlitie G. v.d. Struif van de
Veulenkamp in Tanthof Oost.
De kadobon is op 9 juli aan de familie overhandigd.

Vandaag heeft wethouder Anne Koning uit
de 106 ingeleverde formulieren de winnaar
getrokken.

Voor meer informatie over de acties van de
WVVT, kijk op onze website:
www.tanthof-oost.blogspot.com.

De vrijwilligsters/stagiairs worden begeleid
door BWD.
De cursussen beginnen in september 2008,
na schooltijd en s’ avonds.
Vindt u het leuk om de meiden weg wijs te
maken in techniek, neem dan contact op
met Halima Mosa van Technika 10 Delft,
015 -214 49 03 of 06 – 25 15 68 57,
h.mosa@breedwelzijndelft.nl

foto’s :Henk Klootwijk

is op zoek naar nieuwe
REDACTIELEDEN
Mail naar wijkkrant.tanthof@orange.nl
of bel Henk Klootwijk, 015-2612535
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Wethouder Anne Koning heeft zojuist het winnende formulier getrokken
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deell 24
Er is belangrijk archeologisch nieuws te melden over Het Slot. Dit is de oude ontginningsboerderij of villa van het Sint Maertensregt en het Abtsregt in de kruising
van Vietnampad en Tigrispad (voormalig Abtswoude 40). Over de boerderijterp van
Het Slot, die tot circa 1500 de naam Heymwerf droeg, en zijn Romeinse en vroegen laat Middeleeuwse voorgeschiedenis is al eerder geschreven in de delen 1 tot en
met 4, 7 tot en met 12 en 15 en 16. Nu zijn op deze locatie afgelopen juli in verband
met een mogelijke bebouwing in opdracht van de gemeente Delft door het vakteam
Archeologie opgravingen gedaan.

Figuur 1: Aangetroffen perceleringin de proefsleuven uit de Romeinse tijd in de Lage
Abtswousdsepolder ter hoogte van Schieweg nummer 146 tot nummer 168 tekening IPP
Abtswoude 40
een voor Delft unieke locatie
Stadsarcheoloog Peter Deunhouwer en projectleider Steven Jongma spreken over een
voor Delft unieke locatie. Het voorlopige
onderzoek is afgerond en aan de rapportage wordt nu gewerkt. Bij het graven van
de proefsleuven zijn meerdere unieke kenmerken naar voren gekomen. Zo is de terp
het enige object binnen de Delftse gemeentegrenzen, waarin de allervroegste bewoningsfasen terug te vinden zijn tot aan de
steenbouw aan toe. Een tweede uniek kenmerk is, dat de intacte veenlaag beschermd
is door een kleidek, waardoor het volledige
bodemarchief bewaard is gebleven. Bij veel
andere terpen is het afsluitende kleidek verstoord door ontgravingen en is de veenlaag
veelal geoxideerd.
Romeinse oorsprong
In een van de proefsleuven is een vrijwel geheel complete pot van Romeins aardewerk aangetroffen. Onderzocht wordt
nog wat de aard en betekenis is van dit
Romeins aardewerk. Wel duidt de vondst
er op dat de boerderijterp onderdeel is
geweest van de uitgebreide Romeinse ontginningen in de Hoge en Lage Abtswoudse
Polder. De dichtstbijzijnde andere Romeinse
vondstlocatie is de voormalige boerderijterp onder het eindpunt van tramlijn 1 in
het Abtswoudse Park. De tweede is de nog
aanwezige boerderijterp op de kruising van
het Sint Maartensrechtpad en het Derde
Wereldpad. Iets verder weg naar het oosten ligt een inheems Romeinse vindplaats
ter hoogte van Schieweg nr.146 tot nr.168.
Op deze locatie is in 1993 voorafgaand aan
het planten van het Abtswoudse Bos uitgebreid onderzoek gedaan over 20 ha. Hierbij
valt vooral de kilometerslange aanleg van
sloten en greppels op met een noordoost –
zuidwest oriëntatie (zie figuur 1). Dezelfde
noordoost – zuidwest oriëntatie van greppels en sloten is aangetroffen bij opgravingen nabij de Crommelinlaan in de Hoge

16

Abtswoudse Polder in 1993 en 1996 (zie
figuur 2).
Ook buiten de Hoge en Lage Abtswoudse
Polder zijn de laatste jaren veel sporen aangetroffen van een uitgebreide Romeinse ontginning. Zo is nu nog onderzoek gaande
in de Harnaschpolder en Voordijkhoornse
Polder. Welke plaats de boerderijterp van
Abtswoude 40 daarin gaat innemen moet
nog duidelijk worden.
Middeleeuwse scherven
In de proefsleuven zijn verder scherven aan-

figuur 2: Romeinse greppels Crommelinlaan
getroffen uit de 11e, 12e en 13e eeuw.
Ook deze scherven worden nog verder
onderzocht.
Bij de aanleg van het Vietnampad en
Tigrispad in 1991 heb ik zelf enige dozen
met scherven geraapt, die toen door stadsarcheoloog Epko Bult zijn gedateerd. Het
merendeel van deze scherven dateert uit de
16de tot en met de 19de eeuw. Onder dit
scherfmateriaal bevindt zich een opvallend
groot aantal fragmenten van rood aardewerken melkteilen. Ook zijn er enkele scherven
13de eeuws kogelpotaardewerk verzameld.
Op dezelfde plek zijn uit molshopen en
uit de slootkant bij een in 1983 uitgevoerde veldkartering verscheidene soortgelijke
scherven aardewerk aangetroffen, die erop
wijzen dat deze plek vanaf de 12de eeuw is
bewoond. Bij de opgraving in juli zijn er ook
scherven uit de 11e eeuw gevonden.

Waardevol archeologisch object
De terp maakt onderdeel uit van een reeks
Middeleeuwse woonplaatsen langs de westzijde van de weg Abtswoudse in de Lage
Abtswoudse Polder. Sommige resten van
woonplaatsen zijn als ophogingen in het weiland herkenbaar, andere resten gaan schuil
onder nog bestaande boerderijen. Niet al
deze boerderijen hebben dezelfde ondergrond. Zo ligt de terp van Abtswoude 40 op
een kreekrug van de oude rivier de Gantel,
maar de heer Cor van der Kooij van de boerderij Windlust van Abtswoude 48 vertelde
onlangs dat de terp waarop zijn boerderij
ligt, alleen veen bevat en geen kleidek heeft.
Dit houdt in dat deze terp dus niet op een
kreekrug van de Gantel ligt.
De huisterpen vormen een slingerend, lintvormig bewoningspatroon, dat als karakteristiek voor de bewoning in de Late
Middeleeuwen op het platteland rondom
Delft kan worden beschouwd. Het doorlopen van dit lintpatroon van het nog open
weidelandschap tot in de nieuwbouw van
Tanthof (Abtswoudse park) accentueert de
historische karakteristiek van Delft als een
typische Hollandse polderstad.
De terp achter Abtswoude 40 (nu Het Slot)
maakt, zoals boven aangegeven, onderdeel
uit van een waardevol cultuurhistorisch
patroon. Er bestaan bovendien sterke aanwijzingen dat op deze plek een bijzondere,
van de overige Middeleeuwse woonplaatsen
afwijkende bebouwing aanwezig kan zijn. De
vraag is of deze locatie, zoals uit de literatuur
naar voren komt, inderdaad de grote, centrale ontwikkelingsboerderij van de Abdij van
Egmond geweest is van de Lage Abtswoudse
Polder vanaf de 11e eeuw. Dit alles maakt
deze site tot een archeologisch waardevol
en zeldzaam object. Afhankelijk van besluitvorming door de gemeente zal mogelijk vervolgonderzoek aan de orde zijn.
Huub van ’t Hart,
hvthart@planet.nl
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