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

Op de voorpagina van de vorige wijkkrant heeft U kunnen lezen
dat wij van plan waren om de krant te stoppen. Volgens de redactie was dit noodzakelijk om voor het eind van dit jaar tot goede
afspraken te komen de subsidiering van de komende jaren.
Gelukkig zijn beide partijen tot een overeenkomst gekomen. Deze
overeenkomsten zijn nu allemaal op papier gezet.
U ziet dat wij een iets goedkopere lay-out gekomen zijn. De gele
kleur aan de buitenkant blijft. Die hoeft U dus niet te missen. Het
blijft dus “het gele krantje”. In de binnenkant hebben wij gekozen
op een wit blad, zodat de foto’s beter blijven uitkomen, zoals de
laatste tijd het geval was.
Ik hoop dat U daar begrip voor heeft en dat U de krant goed blijft
vinden.
Wel is er nog iets veranderd, Vanaf de volgende krant wordt de
redactie een stichting. Dat was een wens van de gemeente dat wij
een wettelijke rechtspersoon moeten worden. Dat hebben wij toegestemd.
De naam wordt: Stichting Wijkkrant Tanthof.
U zult er verder heel weinig van merken.
Dat wij doorgaan, betekent niet dat wij geen versterking nodig
hebben. Dat is juist wel het geval. Vooral verjonging is echt nodig.
Het zou leuk dat deze doelgroepen ook in de belangstelling zullen worden.
Kom eens met ons praten wat het inhoudt en wat van je verwachten. Veel tijd vraagt het niet. De krant komt maar 8 keer per jaar
uit.

Er zijn een paar gebeurtenissen te vieren bij
deze krant.
Allereerst wil ik wijzen op het 10-jarig
bestaan van deze krant. Tijdens de wijkaanpak in Delft, dat in jun i 2008 is gevierd, is
het ontstaan van deze wijkkrant een eerste
daad geweest van de bewoners.
Verder hebben wij goede gesprekken met de
gemeente gehad, zodat wij tot overeenstemming gekomen zijn en dus gaan wij door.
Dat betekent niet dat wij geen aanvulling
kunnen gebruiken van de redactie.
Ten derde zijn wij aan het eind van 2008
gekomen. U kunt zeggen dat het een goed
jaar was. Voor de redactie was het een druk
jaar. Niet alleen wat betreft het samenstellen van de kranten, maar ook de discussies
met de gemeente.
Naast het wijzen op deze onderwerpen in
Uw wijkkrant hebben wij de vaste rubrieken opgenomen. Verdere berichten over het
kerstfeest op het Bikoplein, de schilderij in
de Deltaschool, een vliegtuigbouwer in de
wijk en andere onderwerpen.

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
• Wijkcentrum de Hofstee:
Sandinoweg 149 2622DW Delft
015-2612712
a.romberg@breedwelzijndelft.nl
• 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.

Op het zoekplaatje van wijkkrant nummer 5 & 6 was deze keer een fragment van het electriciteitshuisje aan de
Zairestraat te zien. Uit de goede oplossingen hebben we de oplossing van
Milco Feijnenbuik van de Sandinoweg
25 getrokken.
Gefeliciteerd!
Dan nu een nieuw zoekplaatje:
Waar in Tanthof is deze foto genomen?

Uw oplossing, met uw adres en telefoonnummer moet uiterlijk maandag
5 januari 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.

januari
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door Ivonne Vlooswijk

door: Ivonne Vlooswijk

Energiebesparing op
verlichting
busbaan Tanthof
door Ivonne Vlooswijk
De gemeente Delft doet een proef om
de verlichting van de busbaan in de wijk
Tanthof ‘s nachts uit te schakelen.
Dit gebeurt in de uren wanneer er geen
bussen meer rijden.
Met deze maatregel wil Delft energie
besparen. De proefperiode gaat in op 10
november en duurt een maand.
Bij succes krijgt het een definitief karakter.
De busbaan in Tanthof ligt tussen de
Tanthofdreef en het eindpunt van tramlijn 1. Alleen lijnbussen en hulpdiensten
mogen er gebruik van maken.
De bussen rijden dagelijks ongeveer tussen 6:00 en 0:45 uur. De verlichting gaat
in de nachtelijke uren uit.
Op kruispunten en bij de bussluizen
blijft een deel van het licht aan.

Berichten van de gemeente
Oud en Nieuw
Het vreugdevuur vindt tijdens de jaarwisseling weer plaats op de parkeerplaats aan het
eind van de Sandinoweg. Over de opbouw
van de vuurstapel zijn met jongeren afspraken gemaakt waarop streng wordt gecontroleerd. Meer informatie over de maatregelen
voor Oud en Nieuw treft u aan op de website van gemeente Delft (gemeentedelft.info)
en in de Stadskrant Delft.
Kerstboomversnipperactie
Net als vorig jaar komt de versnipperaar
weer in de wijk en wel op zaterdag 3 januari van 13.30-15.00 uur. Kinderen in de leeftijd van 6 tot 15 jaar kunnen hun kerstboom
inleveren bij jongerencentrum the Border
(schuin tegenover de kinderboerderij aan
Abtswoude). Bij inlevering van een kerstboom ontvangen zij per boom een lootje en 0,20 eurocent. Met het lootje maken
zij kans op mooie prijzen, waaronder een
Nintendo DS. De prijsuitreiking is om 15.00
uur. De actie wordt omlijst met gezellige
activiteiten.

Wijkprogramma en wijkverslag
Het wijkprogramma Tanthof 2009 is in de
maak. In dit wijkprogramma staan de thema’s en initiatieven genoemd met het daarvoor gereserveerde bedrag uit het wijkbudget. Na het maken van het wijkprogramma is
het de beurt aan het wijkverslag 2008. Wilt
u het wijkprogramma en/of wijkverslag ontvangen neem dan contact op met het secretariaat van wijkzaken, tel 015-2197123 (als
u deze reeds elk jaar ontvangt, hoeft u geen
actie te ondernemen).
Zwangerschapsverlof
Ivonne Vlooswijk, wijkcoördinator Tanthof,
gaat van half januari tot half juni 2009 met
zwangerschapsverlof. Zij zal deze periode
worden vervangen.
Felicitatie
Vanaf deze plek feliciteert de Delftse
Wijkaanpak Wijkkrant Tanthof met haar 10jarig bestaan. Wij wensen de krant nog vele
jaren vol wijknieuws toe!
Een fijne jaarwisseling en een goed 2009!

De maatregel draagt bij aan de doelstellingen van het Klimaatplan Delft, waarmee Delft meehelpt uitstoot van broeikasgassen te beperken.
Effectief en efficiënt staat hierbij centraal. Uitschakeling van verlichting van
de busbaan levert jaarlijks circa 8000
KWh besparing op.
Dat betekent een CO2-uitstootbeperking van meer dan 4500 kg.
Wethouder Koning geeft aan dat de
gemeente hiermee een win-win situatie
nastreeft: lichthinder tegengaan, minder energieverbruik en minder kosten.
Het zou daarom goed zijn wanneer de
proef slaagt.

3 Januari kerstbomen versnipperen bij de Border.
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Van de vergadertafel
Naast de infomarkt kwam het
Belangenplatform Tanthof in oktober
en november weer bijeen.
Uiteraard werd op beide avonden
de organisatie van de Infomarkt een
onderwerp van het gesprek. Voor verdere informatie zie deze krant.
Verder waren de lopende zaken aan de
orde.
De Werkgroep Veilig Verkeer Tanthof
heeft nog 2 acties gehad. Zij waren een
succes. Of zij doorgaan hoort U nog
wel. Wij zijn benieuwd of het resultaten
heeft opgeleverd.
Er komt een Werkgroep Station Zuid,
waarin het belangenplatform vertegenwoordigd zal zijn. In deze krant kunt
U al er wat over lezen. In de volgende wijkkrant zal er meer verteld kunnen worden.
Er zal weer een werkgroep Hondenpoep
ontstaan, waarin het platform ook vertegenwoordigd zal zijn. Zij zullen bekijken wat er verbeterd kan worden.
De Aktie 38kV kabels gaat gewoon
door. Zij zijn uiteraard niet tevreden
met het resultaat. Het laatste stukje
moet ook onder de grond. Als dat niet
kan, moet de plaats van het stijgdaalpunt bij de Gaag komen.
De A4 komt zachtjesaan in een stroomversnelling. Binnenkort komen er
Forumavonden. Wel hebben de vertegenwoordigers van het platform gewezen op de geluidswallen langs Tanthof,
De Kruithuisweg en invloed van de
380kV kabels op de A4. Beide komen
samen te lopen en meegenomen moeten worden bij de invloed van de “fijnstof ”.
Als deze krant uitkomt, is de vergadering van december al geweest. Uiteraard
gaan wij in 2009 gewoon door. De eerste vergadering is op 7 januari 2009.
Het is in de Hofstee en vangt om 19.30
uur aan.
De vergaderingen zijn altijd de eerste
woensdag van de maand.
Het Belangenplatform Tanthof wenst
alle bewoners van Tanthof een voorspoedig 2009 toe.
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De Gemeente Delft wilde dit jaar niet iedere wijk een wijkenmarkt houden. Het werd
samengedaan met de opendag van Politie
en Brandweer.
Het Belangenplatform Tanthof vond dit
geen goed idee. Zij bedachten dat zij zelf
wel een informatieavond konden organiseren om de bewoners laten kennis maken
met de instanties in de wijk en ook de problemen die in de wijk leven.
Ondanks dat het aantal bewoners misschien
iets tegen vielen was het toch een goede
en gezellige bijeenkomst. Veel vrijwilligers
konden met de verschillende instanties praten en kennismaken.
De avond werd geopend door wethouder
Anne Koning, die in haar toespraak vertelde dat zij het een goed initiatief vond. Maar
het meeste ging uit naar de wijkkrant, die

net een overeenkomst met de gemeente had
gevonden en Henk Klootwijk kon dus vertellen dat de redactie doorgaat.
Henk wilde de wijkcoördinatrice Ivonne
Vlooswijk even in het zonnetje zetten voor
het vele werk zij gedaan had om dit tot stand
te brengen.
Zoals ik melde was het een geslaagde avond,
die voor herhaling vatbaar is.
Naast het belangenplatform en de wijkkrant waren de telefooncirkel, de 380kVkabel, Ouderenwerk en Startpunt aanwezig.
Terwijl ik dit schrijf vergeet ik haast onze
nieuwe wijkagenten, die zicht verder in deze
nog voorstellen.
Ik zal er nog wel vergeten zijn, maar volgens
mij waren ze er allemaal. Kijk voor de volgende markt in onze wijkkrant.

Wijkkrant Tanthof

Start opknapbeurt
station Delft Zuid
door Ivonne Vlooswijk
In januari 2009 zal gestart worden met de
opknapbeurt van station Delft Zuid in het
kader van het project Stedenbaan. Prorail
zal dan beginnen met het plaatsen van ruim
600 extra fietsenstallingen bij het station en
op het Kruithuiswegviaduct. In maart zal
deze fietsenstalling officieel geopend worden door wethouder Anne Koning.
Naast de uitbreiding van de fietsenstalling
wordt de bewegwijzering en de verlichting
verbeterd; komen er extra P+R plaatsen en
worden de parkeerplaatsen voor treinreizigers opnieuw ingericht; er komt een verbindingsweg tussen de Vulcanusweg en de
Forenzenweg voor bussen en vrachtauto’s;
er komt een Kiss & Ride-voorziening aan de
westzijde van het station; de fiets- en looproutes worden verbeterd en er komen meer,
bredere en ‘luiere’ trappen van de perrons
naar het Kruithuiswegviaduct.
Al deze maatregelen maken deel uit van
de grondige aanpak van het stationsgebied rond station Delft Zuid in de komende twee jaar. Ze moeten ertoe leiden dat het
gebied aantrekkelijker wordt voor de reizigers en voor de nieuw te bouwen kantoren in de omgeving. Het gebied krijgt er de
komende 10 jaar zo’n 35.000 m2 aan kantoorruimte bij voor ruim 1000 werknemers.
Het station moet een betere uitstraling krijgen en moet zo worden ingericht dat reizigers zich er veiliger voelen. Ook zal het station beter bereikbaar moeten worden voor
voetgangers, fietsers en automobilisten. De
gemeente Delft werkt bij de uitvoering van
deze maatregelen samen met Haaglanden,
NS en Prorail.

Eerste Lustrum
Telefooncirkel Tanthof

door Henk Klootwijk
In december 2003 is de telefooncirkel
Tanthof gestart. Na veel zoeken naar profesionele hulp in Delft kwam Corry Klootwijk
bij het Rode Kruis terecht.
In december is de telefooncirkel gestart. Zij
begon als coördinator van de cirkel. Marian
Dekker helpt haar erbij door twee ochtenden de cirkel te starten. Helaas gaat Marian
in 2009 Delft verlaten. Dat betekent dat
Corry een nieuwe hulp zoekt.
De telefooncirkel is bedoeld voor alleenstaanden die ’s morgens gebeld willen worden om te zien of alles goed gaat met hen.

De vrijwilliger belt een deelnemer. Deze
deelnemer belt de volgende tot zij bij de
laatste deelnemer zijn. Deze man of vrouw
belt dan weer de vrijwilliger. Dan is de cirkel dus rond. Mocht er nu iets zijn met een
deelnemer, dan gaat de vrijwilliger erop af
om te kijken wat er aan de hand is.
Mocht er iemand zijn die informatie wilt,
kan altijd contact opnemen met Corry
Klootwijk, tel.: 015-2612535
of mail: c.vermeulen@ziggo.nl
Voor de goede orde: het geldt alleen voor
bewoners van Tanthof.

Het Stedenbaanproject richt zich op het
beter benutten en versterken van het
bestaande hoofdrailnet van Zuid-Holland
door:
• een beter treinproduct: sneller, frequenter,
gelijkvloerse instap
• beter voor- en natransport naar en van
stations (fiets, te voet, per auto)
• een beter en intensiever grondgebruik
nabij stations, waardoor meer reizigers worden aangetrokken
Kijk voor meer informatie over
Stedenbaan op www.stedenbaan.nl.

Wijkkrant Tanthof
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Marathon klaverjassen
Op donderdag 15 januari 2009 is er een
gezellige klaverjas marathon
in wijkcentrum de Hofstee van 10.00-16.30
uur.
Deelname kost € 10,- dit is incl. een kopje
koffie bij binnenkomst
en lunch. Opgeven kan per telefoon 0152612712 of bij het wijkcentrum
t/m 10 januari 2009.

Cursus digitale fotografie
Op donderdag 22 januari 2009 start een cursus digitale fotografie,
cursuskosten € 50,00 voor 10 lessen.
Ook is er veel vraag naar een cursus fotoverwerking op de computer.
cursuskosten € 50,00 voor 10 lessen.
Heeft U belangstelling schrijf dan snel in
want vol is vol!!!!
Breed welzijn delft, locatie de hofstee
wenst alle wijkbewoners gezellige kerstdagen en een gezond 2009, wij hopen
u in januari weer te zien; het team
Anja,cherif,diny,ahmet en Sabri

Keramiek
Bij de cursus keramiek op de dinsdagochtend zijn er nog enkele plaatsen
vrij van 9.30-11.30 en van 11.30 – 13.30.
Ook als U geen ervaring heeft is dat geen
enkel punt, er is een ervaren goede
docente met enorm veel geduld.
In de Hofstee staan vitrine kasten met werken van cursisten van creatieve
activiteiten en ook aan de muren hangen
schilderijen kom dus gerust eens binnenlopen om een kijkje te nemen.

Vakantie: wij zijn gesloten
van 15 dec.2008
t/m 4 januari 2009
Gratis computergebruik
aan de Venstertafel
Elke werkdag van 09.00-11.30 uur
kan er gratis gebruik gemaakt worden
van de computertafel in de Hofstee.
Op de woensdagavond
van 19.00-21.00 kan er ook van de
venstertafel gebruik gemaakt worden.
Op deze dag is er deskundige begeleiding aanwezig.

Politie en BWD in actie
voor kinderherstellingsoord Siloam.
Op Curaçao leven veel kinderen die verwaarloosd zijn. Soms gewoon omdat het
kind een “ongelukje” was, maar ook vaak
omdat het kind ernstig of terminaal ziek is.
Als er geen geld voor een behandeling is of
als de artsen zijn uitbehandeld en de familie niet voor het kind kan zorgen, wie doet
het dan wel?
Kinderherstellingsoord Siloam vangt al
jaren ernstig zieke kinderen liefdevol op.
Dit zijn o.a. kinderen met HIV/Aids, nierproblemen, astma, downsyndroom, met
ernstige afwijkingen als gevolg van drugsgebruik of met fysieke en geestelijke problemen als gevolg van mishandeling.
In het herstellingsoord worden de kinderen
liefdevol verzorgd in een huiselijke omgeving.
De politie Delft en BWD willen zich graag
hard maken voor deze kinderen, samen
met de partners in de wijken Tanthof en
Buitenhof.
Zo zullen er de komende maanden verschillende activiteiten n plaatsvinden t.b.v.
de kinderen te denken aan sponsorlopen
en fietsen.
Veel partners hebben al toegezegd graag
mee te willen werken zoals woningcorporaties en andere
organisaties.
Als eindmanifestatie staat er een grote fancy
fair en loterij gepland op 28 maart 2009,
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Activiteiten in het Wijkcentrum
maandag
Bloedprikken(Reinier de Graaf)
Yoga
Schilderen(inloop)
Biljart
Yoga
Yoga
Klaverjassen 2de maandag vd. maand

08.15-09.00
09.30-10.30
09.30-11.30
13.30-16.00
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
Startpunt
Aquarelschilderen en tekenen
Computerles(Basis/Internet/E-mail)
Spaans beginners
Computerles(Word-Excel)
Keramiek
Naailes

09.00-11.00
09.30-11.30
09.30-13.30
09.30-16.45
14.00-16.30
14.00-16.30
14.00-16.00
14.00-16.00
14.00-16.00
15.15-16.45
20.30-21.30
19.00-20.30
19.00-21.00
19.00-21.00

woensdag
Ontmoeting (optie)
Schilderen
Fietscursus
Recycle kunst
Crea 50+
Biljarten
Kinderbingo 1e woe v.d. mnd.
Cursus Engels gevorderden
Cursus Engels beginners
Technica 10
Venstertafel met begeleiding (op verzoek)
Belangenplatform 1ste vd. maand

09.30-11.30
09.30-11.30
09.15-11.15
09.30-11.30
13.30-16.30
13.30-17.00
14.00-16.00
13.30-14.30
14.45-15.45
18.45-20.15
19.00-21.00
19.00-21.30

donderdag
Bloedprikken(Reinier de Graaf)
Fietscursus
Vrouwen klussen(optie bij vold. deeln.)
Naaicursus
Biljarten
Spreekuur wijkagent (1x /14 dagen)
Klaverjassen
Naailes
Digitale Fotografie

08.15-09.00
09.15-11.15
09.30-11.00
09.00-10.00
09.00-12.00
10.00-11.00
14.00-17.00
19.00-21.00
18.45-21.45

vrijdag
Pilates (bij vold. deelnemers)
Biljart 50+
Bingo 1 x per maand

09.30-11.30
09.30-12.00
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

Activiteiten locatie Israellaan 2
dinsdag
In de maanden januari en februari zullen
er twee dagen zijn waar alle wijkbewoners
hunovertollige en nog goede spullen aan
kunnen bieden voor de verkoop.
Alle data waarop activiteiten plaatsvinden
zullen in de wijk bekend gemaakt worden
via de wijkkrant en posters. Houd deze dus
in de gaten!

Speel-o-theek

09.15-10.30

vrijdag
Speel-o-theek

19.30-20.30

zaterdag
Speel-o-theek

10.00-11.30

Er is meestal de mogelijkheid in
te stromen in lopende cursussen
Tegen uiteraard aangepast tarief.

Wijkkrant Tanthof

Kerstmis op Bikoplein
De tocht begint om 19.30 uur. Men kan zich
verzamelen vanaf 19.00 uur op de hoek van
Ghanastraat en de Bikolaan.
U moet zelf de lampions meenemen. Voor
fakkels wordt door de organisatie gezorgd.

door Henk Klootwijk
De Kerstman komt weer dit jaar op het
Bikoplein. Dankzij de steun van de woningcorporatie Vidomes en de winkeliers is het
weer mogelijk om de kesrtactiviteiten op
het Bikoplein te organiseren.
Het feest vindt plaats op 19 en 20 december.
Uiteraard staat er ook weer een boom met
versieringen die gemaakt zullen worden
door de basisscholen in Tanthof West.
Het programma is als volgt.
Vrijdag 19 december is er weer de traditionele fakkel- en lampion optocht. De deelnemers zullen weer door de wijk lopen
onder muzikale begeleiding van de boerenkapel De Graspiepers.

Zaterdag 20 december is weer de kinderrommelmarkt.
Deze is van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Uiteraard wordt er voor muziek gezorgd.
Van 10.30 uur tot 11.30 uur blazen de
Boerenkapel De Graspiepers hun deuntje.
Van 13.30 to 15.30 uur zorgt DJ Robin
Steyger voor de muzikale noten. Hierbij
kunnen de kinderen hun zangkunsten vertonen.
Natuurlijk zal de kerstman niet ontbreken.
Hij heeft vast weer verassingen voor de kinderen.
Op het moment van het schrijven van dit
artikel zijn alle gegevens van de festiviteiten nog niet bekend. Let dus goed op de
flyers die bij de winkeliers en scholen zullen hangen.
Tot slot hopen wij dat er bij optocht meer
deelnemers zullen zijn dan vorig jaar. Laat
zien dat er rond het Bikoplein ook leuk
feest gevierd kan worden. Het vorig jaar
was het voor de organisatie iets teleurstellend. Zij doen toch ook hun best om dit te
organiseren.

Schoon water voor elk kind
Dit jaar voert Unicef actie met de slogan ‘Schoon water voor elk kind’. Het gaat over het
belang van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. 884 miljoen mensen hebben
geen toegang tot schoon drinkwater en 2,5 miljard mensen beschikken niet over een toilet.
Hierdoor overlijdt elke 20 seconden een kind als gevolg van ziektes die veroorzaakt worden door vuil drinkwater en slechte hygiënische omstandigheden.
Inmiddels voert Unicef wereldwijd projecten uit op het gebied van water, sanitaire voorzieningen en hygiëne. Dit gebeurt op verschillende geïntegreerde manieren, want alleen
dan is er een langdurig effect.

Schilderij onthuld
in de Deltaschool

door Henk Klootwijk
In het kader van de scholenband de ‘Delta
– Esteli’ is er door de leerlingen van
de Deltaschool onder begeleiding van de
muurschilder Manuel uit Esteli een schilderij gemaakt in de aula van de school.
De Deltaschool is een scholenband aangegaan met la Escuela Oscar Arnulfo
Romero uit Esteli. De leerlingen van beide scholen hebben een briefwisseling om
kennis te maken met de cultuur van hun
leeftijdgenoten in Nicaragua.
Het schilderij toont de bevolking uit Esteli.
Het is op 3 oktober j.l. onthuld door wethouder Dick Rensen. Hij vond het een
heel goed initiatief. Samen met leerlingen trok hij de deuren open, waardoor het
schilderij in zijn geheel zichtbaar werd.
Manuel was uiteraard bij de onthulling
aanwezig. Een tolk vertaalde zijn woorden.

Help mee en koop nu kaarten en artikelen van Unicef!
Verkooppunt in Tanthof;
Laura Minderhoud
Argentiniëstraat 69
015 - 2564943

Alevo
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Opening Sporthal Tanthof

Stichting Beheer & Exploitatie Sporthal Tanthof (B&EST)
door Theo Postma
Tijdens de officiële opening op 27 november gaf de voorzitter (Jaap Meijer) van
B&EST toelichting over het ontstaan van de nieuwe sporthal. Na verkoop van de
Delftse aandelen EZH (Energie Zuid Holland) in 1999 is de Stichting, opgericht uit
de sportverenigingen die al op de velden en in de kantines van het sportcomplex
aanwezig waren, er na bijna tien jaar in geslaagd de problemen te overwinnen en
het sportcomplex te vervolmaken met een volwassen sporthal.

Secretaris (Claudia Bouwens)
legt me uit welke velden er mogelijk zijn:
1 hockey of voetbalveld,
2 of 4 volleybalvelden en
9 badmintonvelden.

EIND VAN HET JAAR
Het is weer de laatste krant van het
jaar. Ik liep na te denken waarover ik de
column zou schrijven. Er zijn zoveel dingen gebeurd of ook juist niet gebeurd,
dat er onderwerpen genoeg waren. Je
kunt nu een opsomming geven van alles
wat wel of niet gereed gekomen is.
De lezer zal kunnen begrijpen dat er
voor de columnist een ding in dit jaar
erg belangrijk was. Dat was gehele gang
van zaken rond de subsidie van de wijkkrant. Maar daar heb ik reeds de aandacht op gevestigd in deze krant.
Welnu, zullen wij het dan maar heel
algemeen houden.
Als ik het schrijf is het nog november, maar de gezellige maand december komt er weer aan. Heeft U nog
kleine kinderen of kleinkinderen dan
Sinterklaas natuurlijk het eerste hoogtepunt van het jaar. Ook zijn er vele die
met volwassenen toch het feest van de
Goed Heilgman vieren.
Natuurlijk zijn de kerstdagen het volgende hoogtepunt. Het zijn gezellige
dagen waarbij ook buiten alles versierd
is. Ook in de winkels en vele huizen
komen de kerstbomen weer in de kamer
of in de zaak.

Wethouder Dick Rensen opende de hal door met kinderen een doel open te schieten.

Daarna speelden de kinderen aan de ene
kant van de hal een minivoelbaltoernooi
en de volwassenen aan de andere kant
een volleybaltoernooi.
Om de deadline te halen kon ik niet
wachten op de uitslag.

8

Helaas zijn er vele mensen die om wat
voor reden het niet zo leuk vinden,
vooral omdat zij het alleen moeten
vieren. Denk ook eens aan die mensen. Misschien wonen er in buurt wel
van dat soort ongelukkigen. Een goed
woord, een kaartje of een uitnodiging
is nooit weg.
Ja, ik ben deze keer wel mild. Dat kan ik
ook zijn. Misschien komt het doordat ik
niet alleen de redactie ben die een overeenstemming heeft kunnen bereiken
met de gemeente over de subsidie.
Ik wens U en Uw naasten een voorspoedig en gelukkig en gezond 2009 toe.

Wijkkrant Tanthof

Interview met fysiotherapeut Marcel Henneveld
Hoe lang heb je als fysiotherapeut
gewerkt?
Vanaf 1980 tot 1 januari 2009.
Hoe lang heb je in het
gezondheidscentrum gewerkt?
Vanaf 1 april 1989 tot 1 januari 2009.
Wat is het leukste wat je in die tijd
hebt meegemaakt?
De voldoening om mensen met lichamelijke klachten binnen korte tijd weer op de
been te krijgen.
Wat is er veranderd in die tijd in de
wijk?
In het begin van mijn werkzaamheden in
het gezondheidscentrum was de gemiddelde leeftijd van de bewoners laag.
Nu zijn er veel meer oudere bewoners.

Wat is er veranderd in het gezondheidscentrum?
Er is in tegenstelling tot de jaren 80 en 90
minder onderling contact tussen de verschillende disciplines binnen het gezondheidscentrum door de drukte van alledag. Zowel de huisartsen als de fysiotherapeuten komen nu ook ruimte tekort. Het
wachten is dan ook op verbouwing van het
gezondheidscentrum of mogelijk nieuwbouw.
Wat ga je in de toekomst zelf doen? De
geraniums bekijken of …?
Nee, niet naar de geraniums kijken. Vijf
jaar geleden ben ik begonnen met de studie klassieke talen aan de universiteit van
Nijmegen.
Sinds twee jaar geef ik met veel plezier
les in Latijn, Grieks en klassieke culturele

Fysiotherapie Tanthof- Oost / even voorstellen
Per 1-09-2008 heb ik de praktijk Tanthof-Oost voor fysiotherapie aan de Spreeuwenstraat
van Marloes Verheijen overgenomen.
Ik, Florentine van der Stoep zal mezelf even voorstellen aan de buurtbewoners. Ik kom
uit Vlaardingen en rijd elke dag met veel plezier naar de wijk Tanthof.
Na het behalen van mijn Havo-diploma ben ik begonnen aan de opleiding fysiotherapie. Ik heb deze opleiding met veel plezier gevolgd. Ik heb 3 stages gelopen en deze met
succes afgerond en in juli 2006 heb ik mijn diploma behaald. Mijn afstudeerproject ging
over dansblessures, dit naar aanleiding van mijn passie voor dansen. Deze kunstvorm
beoefen ik vanaf mijn 4e levensjaar. Op de zaterdag ben ik actief bij de scouting, als
teamleidster bij kinderen van 7 tot 11 jaar.
Sinds oktober 2006 werk ik met veel plezier in fysiotherapiepraktijk Tanthof-Oost bij
Marloes Verheijen. Ik ben jong en gemotiveerd en kijk er erg naar uit om iets voor mijzelf te beginnen. Voor vele van jullie ben ik geen onbekende meer, ik werk inmiddels nu
2 jaar in deze praktijk.
Ik behandel iedereen met klachten aan het bewegingsapparaat.
Iedereen die fysiotherapie denkt nodig te hebben kan per direct een afspraak maken
voor een zogeheten ‘screening’, waarin bepaald wordt wat de beste behandeling is voor
de klacht.
Indien fysiotherapie het beste blijkt, wordt direct een eerste behandeling gegeven en
daarna, indien nodig, een nieuwe afspraak gemaakt.
Behandelingen zijn altijd 1 op 1, waarbij gestreefd wordt naar een ontspannen,
prettige sfeer.
Kom gerust langs.
Vriendelijke groeten
Florentine van der Stoep
Fysiotherapie Tanthof-Oost 		
Spreeuwenstraat 15, Delft telefoon 015-2850404
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vorming op een middelbare school in Den
Haag. Met dit werk ga ik zeker nog een aantal jaren door.
Hoe zie je de toekomst voor het gezondheidscentrum?
Het centrum zal gemoderniseerd moeten
worden om te kunnen voldoen aan de eisen
van deze tijd.
Een oefenzaal voor het werken met groepen
staat daarbij hoog op het verlanglijstje.
Hoe zie je de toekomst voor de wijk?
Positief. Het is inmiddels een volgroeide
wijk geworden met veel activiteiten en prettige bewoners.
Ik zal velen van hen zeker gaan missen. Mag
het hen allen goed blijven gaan.

Afscheid Marcel Henneveld
14 januari 2009
Na een periode van bijna 20 jaar beëindigt de
heer Marcel Henneveld
zijn werkzaamheden als
fysiotherapeut in het
gezondheidscentrum
Tanthof te Delft.
U bent van harte welkom om onder het
genot van een drankje en een hapje persoonlijk afscheid van hem te nemen op
woensdag 14 januari 2009
van 17.00 uur tot 19.30 uur in het gezondheidscentrum Tanthof aan de Veulenkamp
45 te Delft.
Wilt u ons voor 5 januari 2009 a.u.b. per
email of telefoon laten weten of u aanwezig kunt zijn ?
Praktijk voor Fysiotherapie gc Tanthof
Tel. nr. 015-2620513
Email:
praktijk@fysiotherapie-gc-tanthof.nl
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Na ruim 28 jaar
eindelijk een baby
in de Kalfjeslaan!

Nieuwe wijkagenten
Politie Haaglanden streeft er naar, om wijkagenten zo om de zes jaar, van wijk te
laten rouleren.
Zo zijn de wijkagenten Anita en Michel verhuisd naar andere wijken. Hiervoor
teruggekomen zijn:
Hans van der Knaap en Kees Duivenvoorden, die voorheen zo’n acht jaar als wijkagent Wippolder dienst deden. Mocht U zaken met hen willen bespreken, dan
kunt U 24- uur per dag bellen naar 0900-8844. De telefonist(e) daar, zet dan een
bericht op de computer welk bericht Hans of Kees dan hun eerst volgende dienst
vinden, waarna zij contact met U opnemen.
Dit zelfde nummer 0900-8844 is verder ook bestemd om politie ter plaatse te vragen.
In zeer dringende gevallen (bij brand, heterdaad situaties, verdachte omstandigheden en incidenten met gewonden of zeer urgente gevaarlijke situaties e.d.) kunt
u telefoonnummer 112 bellen.
Verder bestaat het gratis “Meld misdaad anoniem” nummer 0800-7000 om anoniem bruikbare tips te geven. Voor het beheer van de weg en openbare ruimten
en dergelijke bestaat het gemeentelijk service-nummer 14015. Dit omdat de maatschappij en alles wat daar in gebeurt, ons allen aangaat.

Om 29 jaar geleden in het laatste gedeelte van de Kalfjeslaan bij de kinderboerderij
voor een woning in aanmerking te kunnen
komen moesten de families minstens twee
kinderen hebben. Dat kindertal van twee
was voor de 12 gezinnen aldaar meteen het
eindcijfer. Voor nieuwe aanwas waren nieuwe gezinnen nodig. Maar de oorspronkelijke bewoners hadden het zo naar hun zin in
Tanthof dat niemand verhuisde. In 29 jaar
zijn slechts twee gezinnen vertrokken uit de
straat. En nu, na zoveel jaar is eindelijk een
baby in de straat geboren. De eerste baby
heet Florian en zal door alle bewoners -zelf
inmiddels opa en oma - wel flink verwend
worden. Jolanda en Dennis worden nogmaals via deze wijkkrant gelukgewenst.

Vr. gr. Hans en Kees.
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Een vliegtuigbouwer in Tanthof
door Theo Postma
Na de Tweede Wereldoorlog werd
voor de vliegeropleiding door de
Luchtstrijdkrachten (later de Koninklijke
Luchtmacht), de Marineluchtvaartdienst
(MLD), de Rijksluchtvaartschool (RLS)
en de Nationale Luchtvaartschool (NLS)
de “De Havilland DH-82A Tiger Moth”
gebruikt.
De “Tiger Moth” is bijna alles voor Aad
Schenk uit Tanthof West.
In zijn werkzame leven heeft hij er op
vliegveld Zestienhoven onderhoud aan
gegeven, op de Anthonie Fokkerschool
heeft hij lesgegeven aan onderhoudsmonteurs en heeft er zelfs zijn vliegbrevet voor gehaald. In de afgelopen tien
jaar na zijn pensionering, heeft hij aan
de restauratie gewerkt van een bijna 80
jaar oude “Tiger Moth” met registratie
A-2 / PG-712, die bij de Luchtmacht in
dienst is geweest. Dit vliegtuig vliegt al
weer enige jaren en ook Aad blijft in de
luchtvaart werkzaamheden verrichten.
Stil zitten is er niet bij!

de gedetailleerd nagebouwde motor

Arie Schenk

Arie Schenk met de in aanbouw zijnde
Corsair

Maar sinds zijn vijftiende bouwt
Aad Schenk ook vliegtuigmodellen.
Vliegende modellen bouwt hij niet meer
omdat hij dan teveel concessies aan de
werkelijkheid moet doen.
Aad heeft een serie van vier Tiger Moths
gebouwd die exact schaal 1 op 7 zijn.
Om u een idee te geven: de spanwijdte is 1,30 meter! Motor, instrumenten,
bekleding zijn tot in de kleinste details
nagebouwd. Een ervan is een drijvervliegtuig
Op dit moment is hij bezig aan een
“Corsair” uit de Tweede Wereldoorlog.
Op mijn vraag of zijn vrouw hem niet
opgeeft voor het TV-programma “Help,
mijn man heeft een hobby” antwoordt
zij zelf: “Hij doet iets thuis waar hij plezier in heeft. Voor de koffie komt hij
uit zijn hobbykamer of schuurtje. En
het houdt hem uit de kroeg en van de
straat!”

Wijkkrant Tanthof

de Tiger Moth
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Aanpak hondenoverlast
In de vorige wijkkrant van september
2008 las u over de Delftse regels voor
het uitlaten van honden en het opruimen
van hondenpoep. In dat artikel stond ook
waar u de uitlaatstroken en de uitrenvelden in Tanthof kunt vinden.
Inmiddels is vanuit de gemeente een
werkgroep gestart met als doel de hondenoverlast in uw wijk terug te dringen.
Dit is nodig. Mede uit de acties die buurtbewoners van het voorjaar zelf hebben
georganiseerd, blijkt dat veel bewoners
last hebben van honden en hondenpoep.
De klachten gaan bijvoorbeeld over de
honden die lopen op de speelvelden voor
kinderen, loslopende honden, en hondenpoep die niet door het baasje wordt
opgeruimd.
Er zijn gelukkig veel hondenbezitters die
de geldende regels naleven. Maar er is een
groep die dit niet doet.
Daarom zal de gemeente in januari 2009 in
Tanthof een aantal acties inzetten om iedereen in de wijk te informeren over de regels.
Wat gaan we doen?
we wijzen de hondenbezitters op de geldende regels en delen daarbij flyers uit, zodat
de hondenbezitters de regels thuis nog eens
kunnen nalezen;
we zetten controleurs in om erop toe te zien
dat iedereen zich aan de regels houdt;
we zorgen dat u gratis opruimzakjes voor de
hondenpoep kunt ophalen in wijkcentrum
de Hofstee;
we controleren de uitlaatstroken en de uitrenvelden extra en gaan na of er problemen
voordoen. Als we problemen constateren,
proberen we deze op te lossen.
Tarieven
Vanaf februari 2009 zullen controleurs bij
een overtreding streng optreden.
Ze geven geen ‘laatste waarschuwing’ meer
maar schrijven direct een boete uit. De
hoogte van de boete hangt af van de overtreding:
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Loslopende honden
€ 60,00
Niet opruimen van
hondenpoep 		
€ 90,00
Loslopende honden in
speeltuinen en speelplekken € 90,00
Een schone wijk? Dat doen we met elkaar!
Wij hopen dat onze aanpak bijdraagt aan
een afname van de overlast. Maar u kunt
ook iets betekenen.
U kunt als bewoner hondenbezitters attent
maken op de regels. En geef uw vragen, suggesties en klachten door aan de gemeente.
Bel hiervoor met de gemeente Delft, telefoon 14015. Vanuit de Delftse Wijkaanpak
is budget beschikbaar voor (ludieke) bewonersacties.
Als u ideeën heeft kunt u contact opnemen
met uw wijkcoördinator Ivonne Vlooswijk,
telefoon 015 219 71 57.

Voor informatie over de regelgeving voor
honden in Delft kunt u kijken op
www.gemeentedelft.info/delftdoet.
Of breng een bezoek aan het
wijkweb: www.delft.nl/tanthof.

Wist u dat er in Delft geen hondenbelasting betaald hoeft te worden? De
gemeente krijgt dus geen inkomsten
vanuit een hondenbelasting waarmee
zij het opruimen van hondenpoep zou
kunnen betalen.
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Derdewerelddreef locatie van derde straatactie WVVT
De kracht van de 30-km actie zit’m in de
herhaling. Als je één keer een actie houdt,
is iedereen dat na een maand vergeten.
Als je het vaker doet, heb je kans dat het
belang van langzaam rijden tussen de
oren gaat zitten.
Daarom hield de WVVT in oktober twee
opfrisacties. Bijna iedereen in Tanthof
had al wel van de acties gehoord. Uit
de enquête in april bleek dat heel veel
Tanthofbewoners die 30 km belangrijk
vinden. Maar toch wordt er nog flink harder dan 30 gereden. Vandaar dus opfrisacties.
De eerste hielden we op donderdag 23
oktober op dezelfde plaats als op18 juni:
de Derdewerelddreef bij het bruggetje en
de stoplichten van de Deltaschool en de
Syriësingel. Vanaf 16 uur heeft de politie
met een lasergun de snelheid van de naderende auto’s gemeten. Alleen auto’s die te
hard reden werden deze keer afgeleid naar
de Syriësingel. Daar werd de hardrijders
door mensen van de WVVT gevraagd of ze
wisten dat het een 30 km zone is. De meesten wisten dat wel, maar toch ook vrij veel
niet. Toch raar, want het bord op de hoek
van de Bikolaan staat er toch al een jaar of
8. Op zich is het al nuttig aan mensen te
vertellen dat daar een bord staat en dat de
hele wijk voorbij dat bord 30 km zone is.
Alle aangesproken automobilisten kregen
een flyer waarop de noodzaak van de 30 km
werd uitgelegd. Ter compensatie van het
ongemak kregen ze ook een aardigheidje,
een parkeerkaarthouder.
Op diezefde hoek van de Bikolaan had de
WVVT tijdens de actie een spandoek opgehangen “In Tanthof rijden we 30”. Dat hadden veel automobilisten wel gezien. Toch
reden in de 1½ uur die de actie duurde nog
67 auto’s te hard. Ook 4 brommers werden wegens hardrijden aangesproken. Eén
mevrouw reed 57 km per uur. Na wettelijke
correctie wordt dat dan 54 km/uur. Omdat
tussen 30 en 50 km/uur niet bekeurd wordt,
kreeg ze van de politie een boete voor 4 km
te hard rijden. Ook werden waarschuwingen uitgedeeld wegens rijden zonder gordel.
Eén man werd gewaarschuwd dat z’n uitlaat
lek was. Een lekke uitlaat kan gevaarlijk zijn
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omdat de uitlaatgassen de auto in kunnen
komen en de chauffeur versuffen.
Ook werden twee bussen van Connexxion
aangehouden. De aangehouden chauffeurs
waren daar duidelijk niet blij mee. We
hopen dat we hiermee aan de busmaatschappij en de chauffeurs een signaal hebben afgegeven. Niet alleen moet een bus
zich als iedereen aan regels houden. De bus
is een sociale voorziening en hoort zich dan
ook sociaal gedragen.
De tweede opfrisactie was op 28 oktober
op de Valkenlaan. Deze keer wilde de politie niet de Valkenlaan zelf gebruiken om de
auto’s te laten stoppen. In plaats daarvan
zouden hardrijders een zijweg worden ingestuurd. Daarvoor was de Buizerdlaan gekozen. Via de Slechtvalkhof konden de auto’s
dan weer op de Valkenlaan komen. Een zeer
goede lokatie. Door de smalle straat moesten de auto’s wel langzaam rijden, zodat het
veilig werken was voor de WVVT’ers. Er
kwam nog een meneer terugrijden om te
zeggen dat hij wel wilde meedoen met de
WVVT. Na een praatje gemaakt te hebben

Het nut van
een verkeersdrempel
In Tanthof liggen hier en daar verkeersdrempels. Niet te veel, want dat wordt te
duur maar is ook ontzettend vervelend.
Al dat gehobbel is misschien leuk voor
kleine kinderen, maar ik word er knap
sjacherijnig van. Maar waar dient zo’n
drempel nou voor? Juist: om te zorgen
dat je rustig rijdt. Nou zijn er mensen die
denken: hé, een drempel, gauw remmen
anders klap ik door m’n schokbrekers
heen, en daarna meteen het gas er weer
op. Dat is nou net niet de bedoeling. Als
je 30 rijdt in onze wijk, hoef je alleen
nog maar te remmen voor een drempel
van een erf (woonerf ). Voor alle andere
drempels hoef je dan niet remmen. En
daarna hoef je al helemaal geen gas te
geven. Lekker makkelijk toch?
Aris Schellinkhout.

zei hij dat hij een e-mail zou sturen met z’n
naam en andere gegevens. Niets meer van
gehoord.
De WVVT had de bewoners van de
Slechtvalkhof tevoren geïnfomeerd over de
actie. De Slechtvalkhof is namelijk een erf
(woonerf ). Het is voor bewoners van een erf
nogal schrikken als er plotseling tientallen
auto’s door de straat rijden. Gelukkig hebben we van alle bewoners die aangespoken
zijn alleen maar positieve reacties gekregen.
Hulde Fred voor deze actie!
De meeste mensen die (iets) te hard rijden
geven toe dat ze fout zijn. Confronterend
wordt het als die mensen wordt gevraagd
waarom ze geen 30 rijden. Tijdwinst? Nee,
dat is het niet, zeggen ze dan. Blijkbaar
weet iedereen dat te hard rijden op zo’n
klein stukje maar weinig oplevert. Maar wat
dan wel? Het zou mooi zijn als automobilisten zichzelf die vraag af en toe eens stellen. Langzaam rijden is niet alleen veiliger,
vooral voor kinderen en andere zwakke verkeersdeelnemers. Maar ook een stuk rustiger. Minder geluidhinder en ook minder
luchtvervuiling. Kortom: we gunnen ons
zelf en elkaar meer leefbaarheid in de wijk.
Net als bij de vorige acties was de actie opgezet in nauwe samenwerking met de gemeente (afdelingen wijkwerk en mobiliteit) en het
BWD in de personen van Ivonne Vlooswijk,
Jan Kees Verrest en Cherif Jeffali.
Uiteraard waren de acties nooit gehouden
als de politie geen steun en inspiratie had
geleverd. Bij deze dan ook veel dank aan de
nieuwe wijkagent Kees Duivenvoorde en
de collega’s die hem hebben ondersteund,
Theo en ..
Werkgroep Veilig Verkeer Tanthof.
Aris Schellinkhout
De WVVT is bereikbaar via de website
www.tanthof-oost.blogspot.com,
per post: Zwaluwstraat 7,
2623 HD of via de leden:
Aris Schellinkhout, aris@casema.nl
Fred Verwaijen, verwaijen@orange.nl
Henk Klootwijk, henk_jazz@orange.nl
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Scouting Marco Polo
gaat op tricamp
U dacht dat scouting kleinschalig was?
Routetechnieken leren op je eigen stukje
terrein? Niets is minder waar! In de zomer
van 2009 zal de Marco Polo groep weer
afreizen naar het hoge Noorden voor een
heus Tricamp. Maarre, wat is dat nu?
Scouting Marco Polo Delft onderhoudt niet
alleen contacten met andere groepen uit de
regio, ze is ook al sinds lange tijd bevriend
met enkele scoutinggroepen buiten de
landsgrenzen. Dat begon allemaal op een
internationaal kamp in Sussex, Engeland.
In 1972 reisden daar scouts uit onder
andere Duitsland, Zweden, Nederland en
Engeland naar toe, alwaar vriendschappen werden gesmeed die later aanleiding
zou geven voor een nieuwe traditie: het
trikamp. De aftrap werd gegeven in het
jaar 1985 in Austerlitz, Nederland. Hierna
zou iedere drie jaar een kamp georganiseerd worden met Nederlandse, Engelse
en Zweedse scoutinggroepen, afwisselend
in een ander gastland. Deelnemende groepen naast de Marco Polo waren in de afgelopen jaren onder andere Heathfield, Broad
Oak, Punnetts Town, Horam en Barcombe
uit Engeland, Västra Frölunda, Järnbrott,
Tynnered, Redbergslid en Gränna uit
Zweden en de andere Nederlandse groepen Aymon en de Valkeniers.
Zo organiseerde de Marco Polo nog in
2003 het Tricamp in het Gelderse Elburg,
een zomerkamp georganiseerd en begeleid door vele vrijwilligers voor meer dan
250 Scouts uit de drie verschillende landen.
De week zomerkamp werd afgesloten met
enkele dagen after-camp, waarbij de buitenlandse groepen nog enkele dagen verbleven in een gastgezin.
Ook dit jaar zal de MPD weer afreizen
naar Zweden. Nu zult u denken ‘is het geen
beter idee om te zorgen dat er eerst een
nieuw clubhuis komt te staan in Tanthof
voor er prijzige tripjes naar het buiten-
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land gemaakt worden?’. Natuurlijk heeft de
Marco Polo in de gaten wat de prioriteiten zijn, maar desondanks wordt alles in
het werk gesteld om de traditie van de
Tricampen niet te verbreken. Het doel van
het internationale kamp is het opdoen en
onderhouden van internationale contacten.
Deelnemers maken kennis met de gewoonten en de cultuur van een ander land door
middel van verschillende activiteiten tijdens het kamp zelf en door een verblijf bij
een gastgezin. Bovendien helpt het kamp
de jongeren verantwoordelijkheidsgevoel te
ontwikkelen, doordat zij bij elk onderdeel
van de reis betrokken worden: van voorbereidingen voor de reis tot het uitdenken
van spellen.
De voorbereidingen voor het kamp en
natuurlijk het kampverslag zullen na te
lezen zijn op de MPD site: www.marcopolodelft.nl. Hier vindt u tevens alle informatie over de dagelijkse gang van zaken bij de
Marco Polo.

De geschiedenis van de
wijkkrant

Wijkkrant Tanthof
bestaat 10 jaar
door Henk Klootwijk
Nu de wijkkrant 10 jaar bestaat leek ons het
leuk om een klein stukje te schrijven over
de geschiedenis van de krant.
In 1998 begon de gemeente Delft met
wijkaanpak. Dat begon met een rondrit
door alle wijken van de wethouders. Onze
wijk Tanthof was de eerste wijk, die bezocht
werd door wethouder Toorenstra.
Vanuit de bewoners werd er geroepen, dat
de bewoners ermee moesten beginnen. Zij
besloten om een bewonersvergadering te
organiseren waarin besproken kan worden
wat zij willen en wat zij van de gemeente
verwachten. Tijdens die vergadering waren
ruim 20 bewoners aanwezig. Een van de
eerste dingen die aan orde kwam, was het
opnieuw starten van een wijkkrant.
Tijdens de eerste redactie waren er 4 bewoners aanwezig. Dat is bijna nooit meer
geworden. De beslissing toen was om 4
keer per jaar uit te komen.
Na een paar jaren vonden een paar personen, waaronder de wijkopbouwwerker en
de wijkcoördinator vonden dat er wat meer
moest gebeuren met de krant. Dat wordt
aangenomen en de krant komt voortaan
8 keer per jaar uit. Door deze continuïteit
wordt de actualiteit verbeterd. U bent snellen en beter op de hoogte.
Helaas moest de buurtwerker eruit stappen omdat de Stichting Wijkwerk Tanthof
er geen geld voor vrij kon maken. Wij zijn
doorgegaan. Later moesten wij naar een
dikkere krant en hebben nu 16 pagina’s per
keer. Dit was het gevolg van veel reacties
op de krant. Veel instanties en bewoners
vragen ons om aandacht in de krant om
de bewoners in te lichten over hun bezigheden.
Moeten wij nu zeggen :
OP NAAR DE VOLGENDE 10 JAAR”?
Wat de redactie betreft wel.

Wijkkrant Tanthof

Wijkkrant Tanthof
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deel 26
Delft en de vikingen
Het ontstaan van Delft is nog steeds een mysterie. De meest aanvaarde verklaring is tot nu
toe, dat de stad ontstaan is vanaf het moment
dat de Hof van Delft, waarschijnlijk gebouwd
door graaf Dirk II (939-988), verplaatst is van
het Koningsvelt naar het Marctvelt. Wanneer
deze verplaatsing heeft plaatsgevonden is onbekend, maar het moet vóór het jaar 1251 zijn
geweest als graaf Willem II (1234–1256) het
hof Koningsvelt aan zijn tante Ricarde schenkt
om in dat hof een vrouwenklooster te vestigen.
Aangezien de stad Delft al in 1246 stadsrechten
krijgt zal deze verplaatsing al ver voor 1246 zijn
beslag hebben gekregen. Oorspronkelijk moet
deze Hof bestaan hebben uit een verzameling
(houten) gebouwen. Vanuit deze hof is de verdere ontginning van het gebied van Delft vanaf
Koningsvelt tot aan de Vliet ter hand genomen,
hetgeen in het patroon van de stad nog steeds
herkenbaar is. Het ontstaan en de structuur van
de stad is dus een gevolg van de grote ontginningen in de twaalfde eeuw. Tot zover de gebruikelijke verklaring, die er van uit gaat dat er voor die
tijd nauwelijks sprake van bewoning is geweest.
Het vroege patroon (zie afbeelding 1) van de stedelijke structuur van Delft maakt ook een andere verklaringen mogelijk voor het ontstaan van
proto-Delft.
Veel meer dan de ontginningsstructuur uit de
twaalfde eeuw zijn het de kreekruggen van de
Gantel uit de late IJzertijd, die de hoofdstructuur van Delft bepalen. Vanuit noordelijke richting loopt de kreekrug onder de stad door om
zich daar te splitsen in twee zijtakken. De ene
gaat via Oosteinde en Delfgauwse weg naar
Pijnacker en de andere gaat deels langs de Schie
naar Tanthof.
Precies op de plaats van de splitsing ligt de
Burgwal. De ronde vorm van de Burgwal is in
strijd met de kaarsrechte verkaveling van de 12e
eeuwse ontginningen. Op zoek naar een redelijke verklaring voor deze ronde vorm is het logisch
om vanuit de naamgeving Burgwal te kijken naar
de mogelijkheid van de vestiging op deze plek
van een Karolingische ringwalburg. Deze ringwalburgen zijn vanaf 875 in een snel tempo langs
de Noordzeekust aangelegd bij de mondingen
van de grote rivieren om de bevolking tegen de
invallen van de Vikingen te beschermen. Alleen
al in Zeeland zijn de restanten gevonden en ten
dele nog aanwezig van vijf ringwalburgen. De
Karolingische koning Lodewijk de Vrome geeft
in 864 zelfs een verordening uit om de ongebreidelde burgenbouw aan banden te leggen, bang
als hij is dat deze burgen niet alleen bescherming
kunnen bieden tegen de Vikingen, maar ook bij
opstanden tegen het Frankische gezag kunnen
worden ingezet. De historicus Hoek veronderstelt een ringwalburg bij Maasland tegen het
einde van de negende of het begin van de tiende
eeuw. Ook wordt aangenomen dat Rijnsburg een
ringwalburg is geweest en er is een ringwalburg
aangetoond op het eiland Texel.
Raue laat zien dat de Burgwal, die nu stopt op
de kruising met de Oude Langedijk vóór 1381
met behoud van zijn ronde vorm heeft doorgelopen in noordelijke richting. Bovendien is het
voor ringwalburgen kenmerkende patroon van
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Afbeelding 1. Het tracé van de Burgwal, dat
vóór de stichting van de Nieuwe Kerk in 1381
in een bocht doorloopt in noordelijke richting
(Raue: 1982)
kruisvormige wegen door de burg nog deels te
herkennen. De Oude Langedijk loopt in zuidwestelijke richting door het midden van de
cirkel, die als middelpunt de kruising van de
Oude Langedijk en de Jozefstraat heeft.. Raue
laat zien dat de Oude Langedijk gezien moet
worden als een kade, die aan beide zijden volledig bebouwd is geweest. Met als opmerkelijk gegeven dat de kade stopte bij de kruising Oude Langedijk en Burgwal. Het deel van
de huidige Oude Langedijk tussen de Burgwal
en het Oosteinde heette vroeger ‘Weipoort’.
Daarmee is het bestaan van de oostelijke toegang tot de ringwalburg aannemelijk gemaakt.
De Jozefstraat is mogelijk een onderdeel geweest
van de noordzuidelijke as van het kruis. Ook
hier is het weer opmerkelijk dat de Jozefstraat
voorheen ‘Molenpoort’ heette. Dit kan de zuidelijke toegangspoort van de ringwalburg zijn
geweest (zie afbeelding 2).

gen. Tot slot nog de vermelding dat de enige
sporen van bewoning uit de Karolingische tijd
in Delft gevonden zijn bij opgravingen langs de
Voldersgracht bij de sloop van de Vermeerschool,
die binnen de cirkel gelegen is.1 Tot slot blijkt de
diameter van de cirkel 220 meter te zijn, hetgeen
de meest voorkomende maat is van de bekende ringwalburgen, zoals die van Oostburg en
Middelburg.
Het is dus zeker niet onaannemelijk om de ronde vorm van de Burgwal te verklaren uit de ligging aldaar van een voormalige ringwalburg.
Raue zegt weliswaar dat bij graafwerkzaamheden langs dit tracé van de Burgwal nog geen
spoor van een (aarden) wal is aangetroffen. Dit
is echter geen bewijs van het tegendeel, omdat
ook in Zeeland bij de niet meer zichtbare burgen,
zoals die van Domburg, het eveneens zeer moeilijk bleek te zijn om de ligging van de voormalige burg aan te tonen. De oorzaak hiervan zijn
de vele vergravingen, die sinds de Karolingische
periode in het stedelijk gebied hebben plaatsgevonden.
Dat Vikingen op de noordoever van de Maas
zijn geweest is zeker. Begin 2002 ontdekten
Vlaardingse archeologen de rand van een oud
grafveld midden in het oude centrum van
Vlaardingen. In deze graven is hout afkomstig
van Vikingschepen verwerkt. Het gaat om een
deksel van een graf uit 1043, dat gemaakt is van
delen van een oud Vikingschip uit circa 1009. In
hetzelfde graf zijn stukken gevonden van nog
een ander, ouder Vikingschip dat rond 918 is
gebouwd. In een tweede graf zijn eveneens delen
van een Vikingschip aangetroffen, niet afkomstig
uit Engeland, maar uit Noordwest-Europa.
Het is dus goed mogelijk dat de boerenbevolking
uit de omgeving van de ‘Heymwerf’ van het Sint
Maertensregt bij aanvallen van de Vikingen zijn
toevlucht heeft gezocht in de ringwalburg gelegen op de kreekrug van de Gantel, waaromheen
het latere Delft is ontstaan.
Huub van ’t Hart (hvthart@planet.nl)

Afbeelding 2. Kaart van de Burgwal en
omgeving met een cirkel met als middelpunt
de kruising van de Jozefstraat en de Oude
Langedijk (zie pijl).
Een ander bijzonder gegeven is dat als een cirkel getrokken wordt, die het ronde beloop van
de Burgwal volgt, het middelpunt van die cirkel dan exact ligt op de as van de kruising
van de Jozefstraat v/h Molenpoort en de Oude
Langedijk. Daarnaast blijkt, dat als men de lijn
doortrekt van de Jozefstraat in noordelijke richting over de Markt, men dan uitkomt bij de Oude
Manhuissteeg aan de Voldersgracht, waar mogelijk de noordelijke poort van de burg heeft gele-
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