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Wijkkrant Tanthof
vernieuwd!
Door: Coen van Gulijk.
De redactieleden van de Wijkkrant Tanthof
zijn op cursus geweest. Een redactiecursus voor wijkkranten. De cursus werd gegeven door het VAK en was gesponsord door
de gemeente Delft. De cursus werd gegeven
door professionele schrijvers: Trees Steeghs
en Marko van Hoogdalem. De cursus duurde acht woensdagavonden twee en een half
uur, én we hadden huiswerk. Hard werken
dus die opfriscursus voor de redactieleden.
Deze krant is een direct resultaat van die
noeste arbeid.
Het zit zo: op het eind van de cursus
werd een nieuwe opmaak gemaakt door
een externe vormgever. In dit krantje werden drie kleuren gebruikt: wit, zwart en
geel. Het was een mooi krantje maar we
mogen het hier niet zomaar reproduceren in verband met eigendom van het ontwerp. De redactieleden en vormgever van
de Wijkkrant Tanthof werden geïnspireerd
en zijn toen zelf aan de slag gegaan. En in
uw handen ligt het resultaat: een nieuw jasje
voor de Wijkkrant Tanthof.
Omdat deze krant niet voor de redactieleden is maar voor de bewoners willen we de
lezers graag de gelegenheid geven om commentaar te leveren. Daarom de volgende
vraag aan de lezer:

Wat kan er nog beter

aan de layout van deze nieuwe krant ?
Reacties graag naar het contactadres van
de wijkkrant: wijkkrant.tanthof@orange.
nl. Als er meer dan 10 reacties zijn zullen wij kijken naar mogelijkheden om de
suggesties op te nemen in de volgende
uitgave van de Wijkkrant Tanthof.
Op de cursus leerden we nog meer:
een interessante voorpagina maken; goed
gebruik van foto’s; en natuurlijk leuke
stukjes schrijven. Ook leerden ze enkele
poëzie vormen om writers-block te voorkomen maar de redactieleden van deze
krant waren niet zo poëtisch ingesteld.
Misschien heeft u wel verschil gezien
in het gebruik van foto’s in de latere
nummers van 2007. Ook hebben we de
schrijfstijl wat aangepast maar dat valt
minder op. Op het eind van de cursus
stuurden we ons zelf een kaart met de
beste tip. In de vorige redactievergadering (na 6 maanden) ontvingen we hem.
Er stond op:
MEER FOTOS MINDER TEKST.
En dat doen we dus. We hopen dat de
cursus en de nieuwe layout helpen om de
Wijkkrant Tanthof nog leuker te maken.
Voor de cursus kregen we geen schrijfdiploma maar cursus was gezellig en leerzaam. Word je ook enthousiast? Kom
gewoon een keertje praten met de redactieleden. Je hebt heus geen schrijfdiploma nodig, die hebben wij ook niet.

• 13 Psychosomatische klachten
MS gespreksgroep
• 14 Kangaroeklup Fortuna
Foto: Rudi Agerbeek (Wijkkrant Voorhof )

• 15 Gouden Roos 2008
• 16 De geschiedenis van Tanthof

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

de redactieleden op de cursus:
Rian van Gulijk, Coen van Gulijk, Jan van Dijk en Henk Klootwijk.

De redactie wenst u een voorspoedig 2008

Allereerst wenst de redactie hun lezers een
voorspoedig en gezond 2008 toe.
U zult wel gezien hebben op de voorpagina dat wij de krant veranderd hebben. Het
is alleen de lay-out. De kleur geel en de
rubrieken blijven dezelfde. Wij horen graag
hoe het vindt.
Naast de bekende rubrieken zoals de
geschiedenis, daar gaat de bel, de gemeente en Belangenplatform hebben wij het ook
veel over de kerstmis. Er zijn nog al wat festiviteiten in de wijk geweest.
Ook geven wij aandacht aan het feit dat de
leukste straat van Delft weer in Tanthof is
gevallen. Wij feliciteren de Slokkerbuurt
daarmee.
De redactie hoopt dat er nog meer activiteiten in de wijk gebeuren. Wij staan er
altijd open voor om aandacht te geven hierop. Wilt U aandacht voor bepaalde zaken
betreffende Tanthof, dan horen wij het
graag.

Wijkkrant Tanthof is een uitgave van
bewoners van de wijk Tanthof,
jongerencentrum The Border,
het Belangen-platform Tanthof en de
Brede Welzijnsorganisatie Delft.
De redactie bestaat uit:
Henk Klootwijk,
Rian en Coen van Gulijk
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

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

In wijkkrant nr. 8 was het een deur in
de plastic kweekkas van kindertuin de
Zonnebloem bij de Tanthofdreef.
Dit is goed gezien door mevrouw van
Mourik van het Sijsjespad 11. Proficiat!
Dan nu een nieuw zoekplaatje:
Waar in Tanthof is deze foto genomen?

Uw oplossing, met uw adres en telefoonnummer moet uiterlijk maandag
25 februari 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.

maart
25 februari
Wijkkrant Tanthof

door: Ivonne Vlooswijk

Bewoners in kaart

foto: Ooosterwijk Fotografie

Kerstboom
versnipperactie

Op donderdag 3 januari was er bij The
Border voor de tweede keer de kerstboomversnipperactie. Kinderen tussen
de 6 en 15 jaar leverden die middag oude
kerstbomen in en ontvingen per boom €
0,20 en een lootje. Met dit lootje maakten zij kans op mooie prijzen zoals een
Nintendo DS, een Ipod en een draagbare cd-speler.
Het was een gezellige middag waaraan
25 kinderen deelnamen. Totaal haalden
zij 145 bomen op. De actie, op initiatief
van bewoners en met inzet van velen,
was wederom een succes.

Op zondag 9 maart a.s. bestaat Wijkcentrum
De Hofstee precies één jaar. Dit is voor
kunstenares Bernadette Palsma een goed
moment om het Kunstwerk ‘Bewoners in
kaart’ over te doen aan het wijkcentrum.
De onthulling vindt plaats om 14.00 uur en
wordt verricht door wethouder Lian Merkx,
wethouder cultuur. U bent hierbij van harte welkom.
Afgelopen maanden heeft Bernadette
Palsma de persoonlijke routes van meer dan
240 bewoners van Tanthof in kaart gebracht.
Deze routes zijn verwerkt tot een uniek 3D
kunstwerk. De routes kunnen zowel met de
auto, te voet als met de fiets worden afgelegd
en zijn opgedeeld in schoolroute, werkroute, vriendenroute, recreatie-,sport- en ontspanningsroute, familieroute, winkelroute
en hondenuitlaatroute. Dit zijn de routes
die de bewoners van Tanthof vrijwel dagelijks maken.

Eén telefoonnummer
voor gemeente Delft

Wijkkrant Tanthof

foto: Stan van Adrichem

Door Job Punt, vakteam Mobiliteit en Hans
van Engelenburg, projectleider Stedenbaan
Delft Zuid

De gemeente Delft onderzoekt momenteel
de mogelijkheden om het fietsparkeerprobleem op het station Delft-Zuid aan te pakken. Zowel aan de oost (TU) als westzijde
(Tanthof/Voorhof ) van het station op maaiveldniveau is de wens om extra fietsklemmen en fietskluizen te realiseren. Voor het
Kruithuisviaduct wordt onderzocht of het
mogelijk is om op korte termijn de fietsen netjes te stallen. Hierbij geldt als voorwaarde dat er voldoende ruimte voor voetgangers beschikbaar blijft, zodat voetgangers niet hoeven uit te wijken naar het fietspad. In totaal, zowel op maaiveldniveau als
op het viaduct, richten we ons op enkele
honderden extra fietsenklemmen (model
tulips). Dit type stalling wordt op meerdere
locaties in de stad toegepast, zoals bijvoorbeeld bij station Delft-Centraal.

ken”. Via kunst en cultuur komen bewoners,
groepen en organisatie in contact met elkaar.
Het programma draagt bij aan de betrokkenheid van bewoners bij elkaar en hun woonen leefomgeving.

Na de onthulling van ‘Bewoners in kaart’ vinden er tot 16.00 uur feestelijkheden plaats in
De Hofstee. Houd voor het programma de
‘Bewoners in kaart’ valt onder het gemeen- lokale kranten en het wijkweb (www.delft.nl/
telijk cultuurprogramma “Kunst in de wij- tanthof ) in de gaten.

Reactie op “Fietsen bij station Delft Zuid”

De problemen met de vele geparkeerde fietsen op het viaduct zoals beschreven in het
artikel van Willem Lommers in het decembernummer, zijn bekend bij de gemeente.
Dagelijks maken heel veel fietsers en voetgangers gebruik van station Delft-Zuid. In
de loop der jaren is de vraag naar goede fietsparkeervoorzieningen toegenomen. Dit is vooral zichtbaar op het viaduct
Krutihuisweg.

foto: Ooosterwijk Fotografie

door Ivonne Vlooswijk

Verder voert de gemeente regelmatig weesfietsenacties uit bij station Delft-Zuid.
Weesfietsen zijn fietsen die langer dan vier
weken in de openbare ruimte staan zonder
in die periode gebruikt te zijn. Vaak worden deze fietsen helemaal niet meer gebruikt
en houden daarmee onnodig een parkeerplek bezet. Door de weesfietsenacties worden de beschikbare stallingen beter gebruikt
en kan er beter aan de vraag worden voldaan. Daarnaast is het beleid om fietswrakken meteen uit het straatbeeld te verwijderen waardoor de kwaliteit van de openbare
ruimte verbetert.
Door de uitbreidingen van het aantal stallingen en het regelmatig uitvoeren van weesfietsenacties zal de veiligheid en bereikbaarheid van de looproutes van en naar de perrons en de stallingen worden verbeterd.

Vanaf 1 januari 2008 is de gemeente
Delft bereikbaar onder één, nieuw telefoonnummer: 14015. Het invoeren van
het vijfcijferige nummer past in het streven van de gemeente om haar dienstverlening voortdurend te verbeteren. Met
14015 krijgt de Delftenaar snel, goed en
makkelijk antwoord op al zijn vragen.
Het nummer bestaat uit vijf cijfers, zonder kengetal, en er zijn geen extra telefoonkosten aan het nummer verbonden.
De gemeente Delft werkt voortdurend
aan het verbeteren van haar dienstverlening. 14015 levert een belangrijke bijdrage aan de toegankelijkheid, betrouwbaarheid en actualiteit in de informatievoorziening aan de inwoners van Delft.
Steeds meer vragen kunnen direct worden afgehandeld waardoor de kwaliteit van de dienstverlening steeds verder toeneemt.
14015 vervangt de vier meest gebruikte telefoonnummers van de gemeente
Delft: het algemene nummer 2602960,
het nummer van de Publieksbalie
2602222, het nummer van het Infopunt
Stadsbeheer 2602200 en het nummer
van Werk, Inkomen en Zorg 2602000.
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Tanthof Verkeersveilig
Van de vergadertafel

In eerdere nummers heeft u al iets kunnen
lezen over ons initiatief om de verkeersveiligheid in de Tanthof te verbeteren. Het
plan is nu om in voorjaar en zomer van 2008
regelmatig akties op straat te houden, naast
allerlei publiciteits- en voorlichtingsaktie.
Globaal komen de akties er niet op neer dat
we autorijders willen confronteren met hun
gedrag. We kunnen nog niet aangeven hoe
de akties er precies uit gaan zien, omdat we
nu nog in overleg zijn met gemeente, politie
en scholen. De medewerking van deze organisaties is essentieel, dus moeten we eerst
afspraken hebben vastgelegd voordat we aan
de slag gaan. Over de publiciteit en voorlichting kunnen we wel zeggen dat het via
de wijkkrant zal gaan, alsook via gemeentelijke informatiekanalen en via de scholen in
de Tanthof.
Het komt goed uit dat de gemeente de “smilies” al heel 2007 in de Tanthof heeft gezet.
Dat zijn die meetpalen die de snelheid van
auto’s op een scherm laten zien, afgewisseld
met een smily. Die kijkt
beneden de 30
en boven de 30. Sinds oktober staan ze op
de Valkenlaan om Oost. We hebben bij deze
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smily zitten turven hoe hard auto’s rijden.
De resultaten zijn niet best. Maar 15% houdt
zich aan de 30 kilometer (afgeronde percentages), 40 rijdt tussen 30 en 40 kilometer,
nog eens 40% rijdt harder dan 40 maar minder dan 50 en nog eens 5% rijdt zelfs harder
dan 50 kilometer!
En dan te bedenken dat je remweg bij 50
km/h 55 meter is. Dat betekent dat een
kind dat 20 m voor je auto plotseling de weg
oprent in ieder geval zwaar gewond raakt
en nauwelijks kans heeft op overleven.Bij 30
km/uur is je remweg 13 meter. Dat is voldoende om helemaal tot stilstand te komen
als het je overkomt dat zo’n kind de weg op
schiet. Dat maakt nogal wat uit.
In de volgende nummers geven we meer
informatie over de akties en ook meer achtergronden over snelheid en veiligheid. Ook
kunt u op onze website meer informatie vinden en u kunt uw mening geven over snelheid en over zin of onzin van de werkgroep:
www.tanthof-oost.blogspot.com.
U blijft van ons horen. Wilt u meedoen of
heeft u goede ideeën, neem kontakt met
ons op.
Wergroep Veilig Verkeer Tanthof

foto: Stan van Adrichem

In deze periode is het Belangenplatform
twee keer bij elkaar geweest. Dat was op
12 december en 9 januari.
Op 12 december werd er onder andere gesproken over de plannen bij Station
Zuid. Er staat wel een groot bord, maar
voorlopig wordt er niets gedaan omdat er
geen kantoorgebouwen gezet worden. De
kantoormarkt gaat slecht. Hierdoor is er
geen geld voor de nadere plannen.
Tevens wordt er gesproken met de bewoners die een actie willen voeren voor de
verkeersveiligheid in de wijk. Hierover
zijn reeds contacten met de gemeente
gelegd.
Uiteraard komt de 380kV kabels aan de
orde. De actiegroep heeft een eigen website, waarop diverse adviezen staan, zoals
een rechtsbijstand gebruiken.
Op 9 januari was er uiteraard aandacht
op de gang van zaken tijdens de jaarwisseling. Volgens de wijkagent was het vrij
rustig verlopen. De kerstboom versnippering was goed verlopen. Er waren veel
meer bomen dan vorig jaar.
Het platform maakte ook kennis met het
bestuur van Fledderus. Deze buurtvereniging uit het Buitenhof is voorlopig te gast
in het oude buurthuis De Boerderij.
Er komt weer een spreekuur voor de wijkagent.
Ook werd er gesproken over de 380kV
kabels. De VPRO komt opnamen maken
voor het programma “Landroof ”.
De werkgroep verkeersplannen was er
ook en er werden de vorderingen besproken. Zij vertelden dat zij nu een eigen
website hebben.
De volgende vergadering is op 6 februari
a.s. Deze is volgens het reglement besloten.
De eerstvolgende openbare vergadering
is op 5 maart 2008. Er staan de bekende onderwerpen op de agenda. De vergadering is in de Hofstee en begint om
19.30 uur.

Aris Schellinkhout,
aris@casema.nl
Fred Verwaijen,
verwaijen@orange.nl

Wijkkrant Tanthof

Kerstfeest in
de Bonte Pael

De basisschool De Bonte Pael
vroeg om een ‘hartverwarmende blik!’

door Henk Klootwijk
De basisschool De Bonte Pael had weer een
kerstfeest. Het kon buiten op het schoolplein
gevierd worden. Het was droog en wel een
beetje koud.
De directrice, die verkleed was als kerstman,
wilde dat iedereen stil was zoals het in de stal
was, toen Jezus geboren werd. Zij heette alle
kinderen en de ouders welkom. Zij wees op
de vele levensmiddelen die de kinderen in het
kader van de kerstmis verzameld hadden voor
de voedselbank. Meer hierover leest U hieronder.
Er was een echte levende stal aanwezig.
Bekenden herkenden leerkrachten erbij.
Er werden bekende liederen gezongen, zoals
de herders die lagen bij nachten in het veld.
Leerkrachten vertelden kerstverhalen. Er werd
door iedereen stil geluisterd. Het lied “Stille
nacht”klonk zonder muziek wel mooier, want
de leerlingen konden nog meer coupletten. De
kleintjes zongen nog een lied en wenste iedereen een gelukkig kesrtfeest.
De kinderen gingen naar binnen en de ouders
konden hen later weer ophalen. Binnen hadden de kinderen een zelfgemaakte maaltijd,
waar lekker van gesmikkeld werd nar het koude verblijf buiten.

Dit is zeker gelukt.
De leerlingen hebben de laatste twee weken
voor Kerstmis veel blikken en andere levensmiddelen verzameld voor de Voedselbank.
Medewerkers van de Voedselbank Delft
hebben in de klassen verteld over de
Voedselbank. De bovenbouw kreeg een
smartboardpresentatie, voor de onderbouw
werd een verhaal verteld.

In de aula van de school werd de blikkenboom steeds hoger. Er moest een tweede
boom gebouwd worden. De kinderen hielpen een medewerker van de Voedselbank
“ome Cor” om alle blikken in kratten naar de
auto te brengen. Het waren tien volle kratten. Ze waren erg blij met onze opbrengst.

Het is bedoeld voor mensen die het (tijdelijk) wat minder hebben. Er worden voedselpakketten uitgedeeld aan ruim 120 huishoudens in Delft, waaronder veel gezinnen
met kinderen.
De aanvoer van groenten is niet altijd gelijk,
waardoor de voedselbank soms voedsel bij
moet kopen. Onze blikken kunnen dan
gebruikt worden.
foto’s Henk Klootwijk

Kerstmis heeft alles te maken met ‘íets voor
een ander over hebben’, met ‘mensen niet in
de kou laten staan’en met ‘warmte en zorg
voor elkaar’. Dit past precies bij de blikkenactie van de Voedselbank Delft ‘Blik hartverwarmend!’   

Bikolaan 122 2622EE Delft tel. 015-2570721
Openingstijden:
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Wijkkrant Tanthof

08.30   -   19.00
08.30   -   19.00
08.30   -   19.00
08.30   -   19.00
08.30   -   17.00
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SPREEKUUR WIJKAGENT
Het spreekuur van de wijkagenten in
Wijkcentrum de Hofstee gaat door.
Op 21 februari, 6 en 20 maart
op donderdag van 10.00 tot 11.00 uur

Combinatie rommelmarkt/
baby en kleuterbeurs
Op zaterdag 15 maart is er een grote rommelmarkt en baby/kleuterbeurs.
Voor het eerst een gecombineerde activiteit
die in twee zalen gehouden wordt
in het wijkcentrum.
Er is natuurlijk weer van alles te koop van
eierdop tot grasmaaier, en de kinderkleding is
schoon en heel,ook is er altijd vraag naar
kindermeubeltjes dus haal alles van de zolder/schuur
en probeer je waren te slijten aan de mede
wijkbewoners, maar natuurlijk zijn alle
bewoners van Delft welkom. Een tafel kost
4 euro.
Datum : Zaterdag 15 maart
Tijd : 9.00-13.00 uur
Adres : Wijkcentrum de Hofstee
Sandinoweg 149
2622 DW Delft
Tel. 015 2612712

Ontmoetingsochtend
in het wijkcentrum
Soms krijgen we de vraag van een wijkbewoner of er ook een mogelijkheid
is om op een ochtend in het wijkcentrum
een kopje koffie te drinken, wat
te praten, te handwerken of een spelletje te
doen met mede wijkbewoners.
Natuurlijk is dat er, we hebben dat al verschillende malen geprobeerd maar helaas
was daar weinig animo voor.
Toch willen we tegemoet komen aan die
wens en vragen of er een of twee wijkbewoners zijn
die willen helpen deze ochtend te organiseren, uiteraard zijn alle ideeen voor zo’n
ochtend
van harte welkom. Bel 2612712 of kom langs
in de Hofstee Sandinoweg 149 en vraag naar
Anja.

Country line dance
Op de maandagavond van 19.00-20.00 uur
is er country line dance in de Hofstee
Het is een manier van bewegen die geschikt
is voor alle leeftijden en het is
bovendien nog erg gezellig ook dus kom op
Tanthof bewoners en meld je aan
of kom gewoon eens langs op de maandagavond om te kijken.

Venstertafel voor wijkbewoners
In het wijkcentrum staat in de centrale hal
een venstertafel met 8 computers
Wijkbewoners kunnen daar in de ochtenduren van 9.00-11.30 gratis
gebruik van maken. Ook op de woensdagavond van 19.00-21.00 uur, vaak is er
dan een vrijwilliger aanwezig die U uitleg
kan geven.

Creëer je eigen woonsfeer
Met de lente weer in het vooruitzicht(duurt
nog wel even maar ja) krijgen veel
mensen weer de kriebels om hun huis een
andere sfeer en kleur te geven.
De cursus creeer je eigen woonsfeer helpt
om je ideeen uit te werken en om
nieuwe ideeen op te doen. De cursus duurt 6
weken en is op de donderdagavond
of vrijdagochtend. Bel voor info of kom
langs in het wijkcentrum.

Workshops sieraden maken
Bij voldoende belangstelling zal er een
work-shop sieraden maken starten.
Dat kan gaan om een ketting of armband
maar ook een sieraad voor je mobiele
telefoon behoort tot de mogelijk heden.
Omdat het om een work-shop gaat is nog
niet
bekend wanneer die gaat plaats vinden(wel
in de avonduren) dat ligt aan het aantal
deelnemers, het spreekt vanzelf dat alle
leeftijden van harte welkom zijn.
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Hallo allemaal,
Allereerst wens ik iedereen een goed,
gezond en gelukkig 2008!!!!
We hebben vorig jaar leuke dingen
gedaan voor en met bewoners van
Tanthof. Denk bijvoorbeeld aan Tanthof
Soccer, het voetbaltoernooi voor jong
en oud of de afgelopen wijkmarkt van
Tanthof.
Kortom 2007 heeft ons wederom veel
goeds gebracht en is een mooie voorbereiding geweest voor nieuwe samenwerkingsverbanden in 2008. Er staan weer
leuke dingen te gebeuren in de wijk dus
houd de wijkkrant goed in de gaten.
In maart vieren we het éénjarig bestaan
van wijkcentrum de Hofstee, u bent
alvast uitgenodigd!!
Cherif Jeffali

BINGO
Op de volgende vrijdagen is er BINGO
in de Hofstee:

15 februari
14 maart
11 april
16 mei

Activiteiten in het Wijkcentrum
maandag
Yoga
Schilderen
Biljart
Fietscursus
Country line dance
Yoga
Yoga
Klaverjassen 1xper maand

09.30-10.30
09.30-11.30
13.30-16.00
13.00-15.00
19.00-21.30
19.00-20.00
20.15-21.15
19.00-21.45

dinsdag
Naailes
Keramiek
Fietscursus
Biljart 50+
Jokeren
Aquarelschilderen
Spaans beginners
Keramiek
Computercursus Basis + Internet+ E-mail
Naailes

09.00-11.00
09.30-11.30
13.00-15.00
14.00-16.30
14.00-16.30
14.00-16.00
19.30-21.30
19.00-21.00
17.30-19.00
19.00-20.30
19.00-21.00

woensdag
Schilderen
Recycle kunst
Biljarten
Kinderbingo 1e woe v.d. mnd.
Muziek-Dans-Zang 4-5 jaar
Muziek-Dans-Zang 6-7 jaar  
Cursus Engels beginners
Cursus Engels licht.gev.
Technica 10
Tai chi                  

09.30-11.30
09.30-11.30
14.00-17.00
14.00-16.00
13.30-14.15
14.30-15.15
13.30-14.30
14.45-15.45
18.30-20.00
19.00-20.00

donderdag
Naaicursus
Klaverjassen
Technyboys brede school     
Naailes+Patroontekenen
Creeer je eigen woonstijl      

09.00-11.00
14.00-17.00
15.30-17.00
19.00-21.00
19.30-21.00

vrijdag
Creeer je eigen woonstijl
Bij voldoende deelnemers
Biljart 50+
Creativiteitclub (1 x per 2 weken)
Bingo 1 x per maand

09.30-11.00
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

Activiteiten locatie Israellaan 2
dinsdag
Speel-o-theek

09.15-10.30

vrijdag
Speel-o-theek

19.30-20.30

zaterdag
Speel-o-theek

10.00-11.30

Wijkkrant Tanthof

Door: Rian van Gulijk
Voor deze aflevering van “Daar gaat de Bel!”
fiets ik naar de rand van Tanthof-Oost en
bel zomaar ergens aan.
De oudere meneer die de deur opent, heeft
geen belangstelling om mee te doen aan
deze rubriek.
Jammer!
Ik beklim de trap naar de naastgelegen
bovenwoning en bel aan. Een vriendelijke
jonge man opent de deur en stelt zich voor
als Amir Elgazali.
Hoewel hij de wijkkrant nooit heeft gelezen,
wil hij wel meedoen aan een vraaggesprek.
Vlot beantwoordt hij mijn vragen.
Hoe lang woon je al in Tanthof?
“Bijna mijn hele leven”, lacht Amir. “Ik
heb wel op verschillende plekken gewoond,
maar altijd wel in Tanthof ”, vervolgt hij.

Wat vind je positief aan onze wijk ?
“Goede vraag!”, lacht Amir hardop. “Ja, ik
weet het niet precies. Het is gewoon een
rustige wijk”.

foto: Amir Elgazali

Zou je nog wel eens willen verhuizen?
“Misschien”, aarzelt Amir.

Wat vindt je negatief aan onze wijk?
Hierop moet Amir het antwoord schuldig
blijven. “Er zijn hier niet zoveel negatieve
dingen”, zegt hij.

Amir is “Krav Maga”. Dit betekent contactgevecht en was tot kort geleden een geheime Israelische zelfverdedigingsmethode
zonder regels. In de strijd om je leven is
alles toegestaan. In het systeem worden
vaak aanvallen toegepast op bijvoorbeeld
het kruis of ogen van de aanvaller.

Wat zou je nog kwijt willen in de wijkkrant?
“Ik wil graag de groeten doen aan mijn zusje Nadia”, zegt Amir. “Zij studeert een jaartje aan een High School in California in
Amerika, dus ze zal dit interview niet lezen,
maar dan knip ik het wel uit!” besluit hij
vrolijk.

Wat zijn je hobby’s?
“Een beetje computeren, gewoon surfen en
rondkijken op Internet”, antwoordt Amir.
“En lezen!” vervolgt hij.
Een heel wat minder rustige hobby van

Wat voor werk doe je?
Amir vertelt dat hij bedrijfskunde studeert
aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Hij is net begonnen als eerste jaars en vindt
het wel leuk.

Amir, hartelijk bedankt voor je spontane
medewerking aan het interview en veel succes met je studie !!

Wijkkrant Tanthof
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Kerst in de Dashof
Delft, december 2007.

Heimwee

Beste wijk bewoners,
zaterdag 22 december was weer top in winkelcentrum de Dashof. Vanaf een uur of
10 was er muziek, dankzij onze vaste DJ
JIMMY. De zon scheen en de kerstman liep
rond om cadeautjes uit te delen namens
winkeliersvereniging Dashof.
Dit jaar geen mandarijnen, geen warme
chocolademelk, geen soep, geen oliebollen
maar hele mooie kerststerren, rood, roze
en wit. Wat was het gezellig, iedereen vrolijk, verrast, bij de kapper in de stoel kregen de mensen een mooie plant van de
kerstman, zo ook bij de bakker en de slager
en de supermarkt en de tabak boetiek. De
trimsalon was even dicht, maar Jacqueline
hoort er ook bij en zet zich altijd super in
voor de wijk!
Het was water naar de zee dragen, maar
zelfs bij Michaels Boeketterie werden planten uitgedeeld! De stemming zat er goed in.
Kinderen gingen op de foto met de kerstman, mensen liepen spontaan mee te zingen of te neurieën.
Jammer genoeg doen de eetgelegenheden
niet mee met de winkeliersvereniging, op
Casa del Sol na, die is dit jaar voor het eerst
en het laatst lid.

Ik kreeg van de bewonersorganisatie
van mijn oude wijk in Rotterdam weer
een uitnodiging voor een nieuwjaarsborrel. Hierbij worden alle vrijwilligers
in de wijk uitgenodigd. Ook mensen die
vroeger actief zijn en nog steeds interesse hebben in de wijk ontvangen die
uitnodiging.
Mijn vrouw en ik zijn daar weer naar
toe geweest. Toen ik daar eenmaal was,
kreeg ik toch een stukje heimwee. Niet
naar de wijk en onze woning, maar wel
naar de organisatie. Ik zag daar weer
oude bekenden en weer gezellig bijgepraat.
Het gaat echter over de organisatie en
het behandelen van de vrijwilligers.
De bewonersorganisatie is een stichting in het leven geroepen door de
deelgemeenteraad. Voor de goede orde,
de deelgemeente Delfshaven heeft net
zoveel inwoners als de gemeente Delft.
Delfshaven bestaat uit 6 wijken met
ieder een bewonersorganisatie. Zij
hebben allemaal een wijkwinkel met
opbouwwerkers die ingehuurd worden
bij een organisatie vergelijkbaar met de
BWD.
In de wijkwinkel is een administratieve
kracht aanwezig die iedereen te woord
kan staan als deze met vragen komt. In
de wijkwinkel zijn alle formulieren en
brochures aanwezig die belangrijk kunnen zijn voor de bewoners. Naast deze
wijkwinkel zijn er uiteraard buurthuizen voor andere activiteiten.
Dat mis ik in onze wijk in Delft. Ik heb
daar weer brochures en bladen meegenomen om deze in Delft te laten zien.
Ook de bijeenkomsten met de vrijwilligers is erg belangrijk. Dat wordt erg
gewaardeerd. Je weet dan ook wat voor
activiteiten er in de wijk zijn betreffende
onder andere wijkaanpak.
Na tien jaar wordt het nog steeds
gewaardeerd dat wij er zijn. Het is echter niet zo dat het soms sneller gaat.
Ook de Rotterdamse molens draaien
langzaam. Ik hoorde de voorzitster een
paar onderwerpen noemen die reeds
liepen toen ik er nog actief was.
Ik hoop dat de politiek en ambtenaren
in Delft eens daar willen gaan kijken en
praten hoe het gaat. Vooral de samenwerking tussen de verschillende groepen is van veel belang. Soms weten van
elkaar niet dat er iets bestaat. Wij willen toch iedere keer het wiel opnieuw
uitvinden?
Ik krijg de mening dat dit in Delft erg
sterk is.
Voor de goede orde, mijn oude wijk kan
ons niet helpen aan een woning zoals
wij nu hebben, dus wij blijven in het
mooie Tanthof wonen zolang wij het
kunnen.

Het afgelopen jaar was, mede dankzij U,
gezellig. Zowel op de braderie als tijdens de
sinterklaas- en de kerst viering.
Wij wensen alle wijk bewoners en wijk
bezoekers een voorspoedig 2008 en graag
tot ziens!

foto’s Bouter

(in alfabetische volgorde:)
Bakkerij Tijsterman
C1000 Tanthof
Casa del Sol (voor het laatst)
DJ Jimmy
Kapsalon Tom Molier
Michaels Boeketterie
Slagerij Otto Keuzenkamp
Tabak Boetiek Bouter
Trimsalon Daisy
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Buurtvereniging Fledderus in “de Boerderij”
Al inmiddels weer anderhalve maand maakt
de buurtvereniging Fledderus uit de wijk
Buitenhof, gebruik van de accomodatie
beter bekend als “de Boerderij” het voormalige buurthuis van de stichting wijkwerk
Tanthof.
De vereniging heeft dit onderkomen tijdelijk door de gemeente aangewezen gekregen om haar activiteiten voort te kunnen
zetten in de periode dat het oorspronkelijke
onderkomen aan de Buitenhofdreef zal worden verbouwd.
Het is de bedoeling, althans zo is de toezegging van de gemeente, dat dit voor een periode van acht maanden is. Zelf hebben we
echter het gevoel dat het wel wat langer gaat
duren want na anderhalve maand is er nog
steeds geen teken van enige activiteit in het
‘oude’ gebouw.
De buurt was aanvankelijk niet blij met de
komst van onze vereniging en vreesde veel
overlast. Uit gesprekken met een aantal
omwonenden en ook de informatie die we
kregen van het bewonersplatform blijkt dit
echter gelukkig mee te vallen.
De vereniging doet er alles aan om de
overlast voor de buurt ook zoveelmogelijk te beperken. Zo wordt er aan bezoekers

gevraagd te carpoolen en is er een eigen
service opgezet om mensen bij wat grotere
activiteiten die met vervoersproblemen zitten, zelf op te gaan halen.
De voornamelijk oudere leden uit de
Buitenhof welke niet zo goed ter been zijn
hebben deze hulp graag aangenomen om
hun club te kunnen blijven bezoeken en een
kaarje te kunnen blijven leggen met hun
vertrouwde medespelers.
De buurtvereniging Fledderus is niet alleen
een vereniging voor de wijk Buitenhof maar
is meer een vereniging ontstaan door bewoners uit de meer dan 25 geleden gebouwde
Fleddérus wijk. Bewoners welke oorspronkelijk in deze wijk woonden en inmiddels
elders zijn gehuisvest hebben hun vereniging nooit verlaten. Ook zijn vrienden, kennissen en familie bij de vereniging betrokken geraakt en zijn in de loop van de jaren
ook helaas velen ons ontvallen. De vereniging telt inmiddels zo’n 700 leden en er
komen er nog wekelijks bij.
Ook bewoners van het Tanthof zijn van harte welkom. We hebben verschillende activiteiten die voor zo veel mogelijk mensen
aantrekkelijk zijn en heeft u een plan wat
u graag gerealiseerd zou willen zien waar

u letterlijk en/of figuurlijk wat ruimte voor
nodig heeft, kom eens praten. We kunnen
er samen iets leuks van maken. We hebben
een kaartclub voor klaverjassen en jokeren
er kan worden getafeltennist en gedart en
ook biljarten is mogelijk. Fledderus heeft
ook een bridge vereniging. Verder spelen we
iedere laatste woensdag van de maand bingo en is er elke laatste zondag van de maand
een rommelmarkt. Er zijn aerobics lessen,
u kunt leren omgaan met de computer we
hebben een yoga groep en ook aan healing
wordt tijd besteed. Verder komt ook handvaardigheid op onze schema’s voor al is deze
wel tijdelijk (ook vanwege de verbouwing)
op een andere locatie. Verder zijn er nog
diverse activiteiten. Laat u eens informeren
tijdens een bezoekje aan de boerderij of bel
ons even. Wij vertellen u graag wat meer en
hopen ook u een keer te kunnen begroeten in ons buurthuis waar alles belangrijk is
maar gezelligheid voorop staat.
Ronald van Wingerde, bestuursvoorzitter
buurtvereniging Fledderus. Tijdelijk gehuisvest in buurthuis “de Boerderij” Abtswoude
13 ingang Rietgorsstraat/Rietgorspad 2623
NB Delft tel 015 - 26 27 28 0

Bridgen bij Fledderus
Door Henk Klootwijk

Bij Fledderus is ook een bridgeclub gevestigd en die is uiteraard mee verhuisd. Zij
hebben ons gevraagd hieraan aandacht te
schenken. Nu zij te gast zijn in onze wijk,
willen wij dat uiteraard wel doen. De club
is in Tanthof wel bekend, want er zijn
bewoners van onze wijk lid. Er zijn altijd
nieuwe leden welkom. Tengevolge van de
verhuizing zijn er een aantal deelnemers
afgevallen.
De bridgeclub Fledderus bestaat reeds 40
jaar en heeft op dit moment 42 leden.

Wijkkrant Tanthof

foto: Stan van Adrichem

Zoals u in een van de vorige wijkkranten heeft kunnen lezen is het buurthuis
Fledderus uit de wijk Buitenhof in de
Boerderij aan Abtswoude 13 getrokken,
vanwege een verbouwing van hun eigen
gebouw.

Er wordt bij deze sport op niveaus gespeeld.
Op dit moment hebben zij 2 lijnen, t.w. een
A en B lijn. Er wordt ook met promotie en
degradatie rekening gehouden.
Mochten er veel nieuwe leden komen, denkt
het bestuur erover om een C lijn in te voeren.
De wedstrijdleiding bepalen de koppels voor
de deelnemers die geen partner heeft. De
bestaande koppels blijven gehandhaafd.
Het is geen wedstrijdvereniging, maar een
gezelligheidsvereniging.

De kosten zijn € 3,00 eenmalig voor het
buurthuis en € 3,00 per maand.
De bijeenkomsten zijn altijd op de donder- Voor informatie en/of aanmelding kunt U
dagavond . De aanvang is om 19.15 uur en de contact nemen met:
wedstrijden beginnen om 19.30 uur.
Er wordt gespeeld van 1 september tot en Ab Groen: 2561558
met eind mei.
en Ed Hoogland: 2130909
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Topstraat in Tanthof
Door: Coen van Gulijk
De Slokkerbuurt is de leukste straat van
Delft. Nouja straat, Slokkerbuurt is een
buurt. De Alkstraat, de Leeuweriklaan en
de Uiverstraat in Tanthof Oost vormen
samen de Slokkerbuurt. Deze 56 energiezuinige woningen zijn in 1985 tegelijkertijd opgeleverd en het is een hechte buurt
geworden.

Wijkkrant Tanthof had een gesprek met
Marcel Kok die een drijvende kracht is
in de organisatie van de activiteiten in de
Slokkerbuurt. ‘We hebben een feestcommissie met vijf actieve leden,’ legt hij uit ‘en
we hebben het hele jaar door activiteiten.’
Elk jaar wordt in de Uiverstraat een kerstboom gezet. ‘Dat is altijd gezellig,’ zegt hij,
‘er is een hapje en een drankje en iedereen
die zin heeft draagt zijn steentje bij.’ Om dat
te betalen wordt vijf keer per jaar statiegeld
verzameld. ‘En dat is ook altijd gezellig’ verzekert Marcel. Elk jaar doet de Slokkerbuurt
ook mee met de Fleur-op actie van de
gemeente. ‘Je krijgt een hele container met
bloemen, planten en potgrond en iedereen
doet vol enthousiasme mee.Het is een leuke
actie van de gemeente,’ vindt hij.
Drie jaar geleden bestond de buurt 20
jaar en we organiseerden een groot feest
waar iedereen nog steeds over praat. Als de
buurt 25 jaar bestaat wil Marcel weer wat
organiseren. Er wordt een enquête onder
de buurtbewoners gedaan over hoe dat
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foto’s Henk Klootwijk

De prijs is een dagje uit met alle bewoners en een bronzen beeldje van Hugo de
Groot. De onthulling van het beeldje door
wethouder Anne Koning vond plaats op
dinsdag 11 december. Het staat op de hoek
van de Alkstraat en de Steltloperstraat waar
eerder de brievenbus stond. De interesse was groot, er waren 80 buurtbewoners
en de wijkagent en de hoofdredacteur van
de Wijkkrant Tanthof waren er ook. Als
de prijs volgend jaar weer door een andere straat wordt gewonnen komt er een bord
te staan met “De leukste straat van Delft
2007”.

zou moeten. Er is namelijk een bijna professionele organisatie nodig voor een feest
van meer dan 160 personen. Er is beveiliging nodig, horecadiploma’s, overleg met
de brandweer en een dik organisatierapport
waarop de gemeente een vergunning kan
verlenen. Zelfs voor de energieke Marcel en
de feestcommissie is het een hele klus, maar
wel een hele leuke.

‘Het succes zit in de continuïteit,’ legt
Marcel uit, ‘we doen die activiteiten jaar
achter jaar opnieuw.’ Voor de jury gaf dat
de doorslag. ‘Maar we doen het natuurlijk omdat het gewoon leuk is,’ zegt hij,
‘iedereen helpt en is enthousiast.’ Wijkrant
Tanthof vindt dat een goede instelling en
wenst de Slokkerbuurt veel succes met de
toekomstige activiteiten!

Wijkkrant Tanthof

Kerstfeest op Bikoplein groot succes
De kerstman van het Bikoplein – Koos
Hornweg – had weer voor goede activiteiten gezorgd.
Zoals andere jaren was er op vrijdagavond weer een lampion- en fakkeloptocht.
Ondanks de grote reclame o.a. bij de basisscholen was de opkomst een beetje te laag.
Een van de reden zou kunnen zijn, dat wij
niet meer aan de koude winters gewend
zijn. Het was die avond aan het vriezen. Zo
erg dat de musici van het korps last kregen
omdat de instrumenten dreigden te bevriezen. Je kon zelfs ijspegels eraan vinden.
Ondanks dat was het wel een succes.
De Kerst kinderrommelmarkt was een leuk
succes. De opkomst was met 18 kramen erg
goed. Ook winkeliers hadden hun koopwaar in een kraam opgesteld. Op deze zaterdag was het weer de mededeelnemers goed
gezind.
Natuurlijk was de kerstman weer aanwezig met het uitreiken van presentjes aan de
kinderen.
De deelnemers werden door winkeliers goed
verzorgd met chocolademelk, snoep en een
broodje van de enige bakker op het plein.
In de middag was er een DJ, waar kinderen
konden zingen of een kerstwens uitspreken.
Er werd door veel gebruik gemaakt door de
jeugd.

foto’s Henk Klootwijk

Door Henk Klootwijk

Deze kerstactiviteiten hadden niet gerealiseerd kunnen worden zonder de medewerking van Vidomes, de winkeliers, Plusmarkt,
tabaksboetiek Bouter, drogisterij Dessing,
bloemist Koos de Roos, snackbar Sam Sam,
bakkerij Bierhuizen, Pizzeria Il Bambino,

snackbar Perry’s Place, Loodgieterij Aad
Valkenburg, metaalhandel Ben Jansen.
Tevens hebben de drie basisscholen in
Tanthof West hun steentje bijgedragen.

Kerstfeest in de Nasserstraat
Door Henk Klootwijk
Tijdens de lampionoptocht voor de kerstdagen, liepen wij door de Nasserstraat.
Ik zag daar dat de straat heel mooi versierd was met verlichting. Ik stond een
paar foto’s te maken voor onze krant.
Een heer sprak mij aan of ik het mooi
vond. Ik zei hem dat het zo jammer was
dat wij van de redactie niet op de hoogte waren. Wij hebben toen een afspraak
gemaakt.
Ik zat op een avond dus met twee heren
in een gezellige kamer. De heer bleek
Elzen Zantingh te zijn. De andere was
Richard Vis. Het waren twee van de drie
organisatoren en bedenkers van de verlichtingen. De derde kon helaas niet aanwezig zijn. Dat is Marco van Puffelen.
Het is nu het derde jaar dat de straat
rond de kerstdagen en oud en nieuw
versierd is met lichtjes. Het wordt steeds
uitgebreider. Marco begon met een grote ster in de tuin. Dat vond Richard een
uitdaging door een arrenslee te maken
met twee rendieren. Nu is het weer uitgebreid met verlichting langs de goten.
Deze hebben v kleuren die om beurten
aangaan. Alles is computer gestuurd.
Nadat sinterklaas het land uit is, wordt
er begonnen met het opbouwen. De
voorbereidingen zijn dan reeds gereed.

Wijkkrant Tanthof

Om een idee wat dat kost. De slee kostte
4 maanden voorbereiding. En wat dacht
U van de dakgoten, die namen een 7
maanden in beslag.

Na nieuwjaar is het weer twee dagen om
het weer af te tuigen en netjes op te bergen voor volgend jaar.
Het is niet alleen in deze tijd gezellig in
de straat. Dat is altijd en dat wordt nog
eens verstevigd door barbecues in de
zomer.
Is het voorbeeld voor andere straten, dan
kunt U op hun website alles nog eens
bekijken.
http://members.lycos.nl/nasserstraat/
Heeft U in straat of buurt ook zo’n viering en wilt U alle wijkbewoners ervan
genieten, neem dan contact op met de
redactie.

De opbouw duurt meestal twee dagen.
Dat is een gezellige tijd, waarbij de
koffie en gluhwein op de tafeltjes in
de straat staan. Ook wordt er gezorgd
voor niet alleen het natje, maar ook het
droogje. Het is dan erg gezellig in de
straat. Bewoners die het om wat voor
reden niet kunnen helpen, worden door
de buurt geholpen, want iedereen doet
mee.
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Sportief bezig zijn
met DOK
DOK geeft speciaal voor dames aerobic.
Er wordt gewerkt op pittige muziek. De
lessen staan onder deskundige leiding
met jarenlange ervaring op deze tak van
sport. Iedere donderdag kun je actief
bezig zijn van 19.00 – 20.00 uur in de
gymzaal aan Angolastraat
(Tanthof west)
In de zaal aan de Fretstraat
(Tanthof oost) is er turnles voor:
Meisjes van 6 – 7 jaar is er turnen
op maandag van 16.30 – 17.30 uur.
Meisjes van 8 – 9 jaar is er turnen
op maandag van 17.30 – 18.30 uur.
Meisjes van 10 –11 jaar is er turnen
op maandag van18.30 – 18.30 uur.
Voor meisjes en jongens van 15 jaar en
ouder is er een speciale springgroep
gestart.
Ook voor jongens is er
gelegenheid bij DOK te turnen.
Meer informatie hierover op
onderstaande mogelijkheden.

Uitnodiging KNNV
De Koninklijke Nederlandse Natuur
historische Vereniging afd. Regio Delft start
een nieuwe activiteit:
Natuurbeheer Abtswoude
Met deze activiteit willen we de natuur
rond Abtswoude bevorderen. Als eerste
activiteit worden diverse geriefhoutbosjes
onderhouden die langs Abtswoude en de
Tanthofkade liggen.
Deze bosjes vallen onder het recreatieschap
Midden-Delfland, ze worden voor dit schap
beheerd door een onderdeel van de provincie Zuid-Holland: Groenservice ZuidHolland (GZH). Met GZH heeft de KNNV
afd. Regio Delft een werkcyclus afgesproken om de komende seizoenen de bosjes
langs Abtswoude en Tanthofkade te onderhouden, te vernieuwen en uit te breiden.
Van enkele omwonende agrariërs hebben
we toestemming om via hun land naar de
Tanthofkade te gaan.

Data:
Zaterdag 9 februari
Zaterdag 23 februari
Zaterdag 8 maart
Tijd: 10:00 – 12:30 uur
Verzamelen:
kruising Abtswoude/Vietnampad, Delft
Informatie:
Huub van ’t Hart, 015 – 262 27 79,
afd.RegioDelft@knnv.nl
Deelname is mogelijk vanaf 14 jaar en is
gratis. Jongeren tussen 14 en 16 jaar mogen
meedoen onder begeleiding. Bij regen gaan
de activiteiten niet door.
De KNNV zorgt voor gereedschap en koffie;
een mok moeten de deelnemers zelf meebrengen. Het is raadzaam stevige schoenen
te dragen en nauwsluitende kleding.

foto: Stan van Adrichem

De eerste twee keer kunnen belangstellenden gratis meedoen. U kunt u aanmelden aan de desbetreffende zalen.
Voor meer informatie:
Theo Hockx 015 – 2567355
of kijk op onze website:
www.dok-delft.nl
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Een goede start voor
zelfstandig leven

Psychosomatische
klachten
Wat zijn psychosomatische klachten hoor
ik u al denken. Psychosomatische klachten zijn klachten, die bepaald worden door
lichamelijke en/of geestelijke kenmerken.

Wanneer deze gebeurtenissen voor een langere tijd spelen, kunnen ze u uit evenwicht
halen, waardoor de weerstand afneemt en er
klachten kunnen ontstaan.

Lichamelijke klachten zoals:
-spier- en gewrichtspijn,
-(chronische) onbegrepen pijnklachten,
-hoofdpijn, nek- en rugklachten,
-vermoeidheid,
-duizeligheid,
-benauwdheid, druk op de borst,
-hartkloppingen.

Hoe worden deze klachten behandeld? Een
psychosomatisch werkende fysiotherapeut
helpt u bij de aanpak van zowel de lichamelijke klachten als de spanningsklachten,
zwaarmoedigheid en/of angstklachten.

Psychische klachten zoals:
-prikkelbaar, onrustig
of een gejaagd gevoel,
-slecht slapen of teveel slapen,
-veel piekeren of somber zijn,
-onzeker of angstig zijn,
-niet kunnen genieten en/of ontspannen,
-overmatig gebruik van eten, alcohol,
roken en/of medicijnen.
De lichamelijke klachten en psychische
klachten kunnen in verband staan met de
volgende gebeurtenissen:

Er vindt er een gesprek plaats om een mogelijk verband te vinden tussen de lichamelijke
klachten en de psychische klachten.
De therapie kan bestaan uit houdings- en
bewegingsoefeningen, ademhalings- en ontspanningsoefeningen en/of begeleidende
gesprekken gericht op het veranderen van
gedrag dat de klachten in stand houdt.
Dit artikel wordt u aangeboden door:
Praktijk voor Fysiotherapie gcTanthof,
Veulenkamp 45, Delft,
tel. 015-2620513

Het Startpunt wonen, zorg, welzijn heeft
een handige informatiegids uitgebracht:
de Startgids Wonen Zorg Welzijn. Dick
Rensen (wethouder Zorg en Welzijn)
overhandigt op woensdag 16 januari het
eerste exemplaar aan het gehandicaptenplatform en Ouderenproof.
Het is belangrijk dat senioren, mensen
met een functiebeperking, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals snel
hun weg kunnen vinden in het voorzieningenlandschap van Delft. Zodoende
hebben Delftenaren de juiste informatie om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen en meer te halen uit wat hun
wijk biedt. De Startgids bundelt informatie over wonen, zorg, welzijn, maar
biedt ook een overzicht van activiteiten
en belangrijke telefoonnummers.
Deelnemers
van
het
project
Ouderenproof hebben meegewerkt aan
de totstandkoming van de gids. De gids
wordt aan 55plus-bewoners verspreid
in Delft.
De gids is ook gratis op te halen bij het
Startpunt wonen zorg welzijn op de Van
Bleyswijckstraat 91 en bij de kantoren
van de gemeente.

-hoog ervaren werkdruk
-conflicten
-emotionele gebeurtenissen
-relationele problemen
-verlies van dierbaren
-ernstige ziekteprocessen

MS gespreksgroep
35 + Delft
Iedere laatste donderdag van de maand
is er van 10.30 tot 12.00 uur een bijeenkomst voor 35- plussers met MS
(Multiple Sclerose).
De bijeenkomsten worden gehouden in
het Sophia Revalidatie Centrum aan de
Reinier de Graafweg 1 in Delft.
De eerste bijeenkomst is op donderdag
31 januari 2008. Belangstellende kunnen meer informatie krijgen via Anja
Suijker (tel. 015 - 261 77 55) Theo
Hockx (tel. 015 - 256 73 55).

Hardhout-Vurenhout-Rondhout

hout voor Balklagen

meranti geprofileerd kozijnhout
diverse grenen en raminlijstwerk

rondhout voor leuningen en lijsten
ook voor platen - verf - pvc - elektra
kastjes, bedden, tafels en meubels op maat
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Kangoeroe Klup Fortuna/Tempus
groot succes!
Sinds dat Korfbalvereniging Fortuna/Tempus
is gestart met het project de Kangoeroe
Klup van de Koninklijk Nederlands Korfbal
Verbond is het ledenaantal aan het groeien.
En dat is natuurlijk erg positief, want wat
is er gezelliger dan met veel vriendjes en
vriendinnetjes lekker aan het bewegen zijn!
Van 4 tot en met 7 jaar kan je terecht bij de
Kangoeroe Klup. De jongste kinderen leren
spelen met een bal en ze leren zelf al een
beetje overgooien.
Maar de oudste kinderen gaan zelfs al leren
om een echt wedstrijdje korfbal te spelen,
en dat doen ze erg goed!
Maar natuurlijk blijven we op zoek naar nog
meer Kangoeroe vriendjes!
Ben je 4 tot en met 7 jaar en vind je het leuk
om te spelen met een bal, kom dan eens vrijblijvend kijken of korfbal wat voor jou is.
De trainingen van de Kangoeroe Klup zijn
altijd op zaterdagochtend van 09.00 uur tot
09.45 uur in de zaal van Fortuna/Tempus
aan de Schoenmakersstraat.
Neem gerust een vriendje of vriendinnetje
mee, dat vinden we alleen maar gezellig!
En als je het zo leuk vind dat je lid wordt
krijg je ook nog een echt Kangoeroe cadeautje thuis gestuurd!
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Gouden Roos 2008
Internationale Vrouwendag, 8 maart 2008,
willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Daarom willen we dit jaar, met hulp van vele
organisaties in Delft, vrouwen in het zonnetje zetten die initiatieven hebben ontplooid,
waardoor anderen in de Delftse samenleving de kans hebben gekregen zich (verder)
te ontwikkelen.
Op verschillende terreinen zijn vrouwen
bezig met het creëren van nieuwe mogelijkheden voor anderen of voor toekomstige generaties,. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op gebied van onderwijs, van
zorg, van integratie, van milieubeheer, of op
gebied van economie.
Mogelijk kent u zo’n een vrouw die zich
onderscheidt door haar inzet op een van
deze gebieden. .
Wij zijn met name op zoek naar vrouwen die op basis van vrijwilligheid
zich hiervoor inzetten, of naar
vrouwen die ten opzichte van hun
professie een duidelijke meerwaarde leveren die te maken heeft met een
van bovenstaande thema’s.
Naast diverse wijkkranten benaderen we
ook organisaties in Delft op gebied
van zorg, onderwijs, integratie,
vrouwenemancipatie, milieu en
economie. We hopen op deze
manier veel aandacht te krijgen voor
de inzet van vrouwen.
Op 16 febr. worden er in de stad rozen aan
vrouwen uitgedeeld om aandacht te vragen
voor de Internationale Vrouwendag op 8
maart omdat wij op die dag een bijzondere Delftse vrouw in de schijnwerpers
willen zetten door de uitreiking van de
Delftse Roos.

Indien u zelf een vrouw (meerdere vrouwen) wilt aanmelden, kunt u uiteraard ook
de bon invullen en sturen naar: De Delftse
Roos, Postbus 2408, 2601 CV Delft.
Mailen kan ook: pvda@delft.nl, onder vermelding van de Delftse Roos 2008.
Een jury, o.a. bestaande uit de 5 prijswinnaars van de
voorgaande jaren, gaat

een keuze maken uit alle inzendingen en
kijkt welke vrouw in aanmerking komt voor
De Delftse Roos 2008. In elk geval worden
alle genomineerde vrouwen uit voor een
gezamenlijke bijeenkomst.
De organisatie van deze activiteiten is in
handen van de PvdA-Delft. Deze activiteit
is echter niet politiek gebonden. Dit betekent dat de genomineerden ook niet politiek actief hoeven te zijn. Bij de nominaties
gaat het om de activiteit van de vrouw, niet
om de politieke kleur. Ook de jury bestaat uit
een gemengd gezelschap, die niet is gelieerd
aan de PvdA.

Stuur naam, adres, postcode en telefoonnummer van de genomineerde uiterlijk 26
februari op naar:
PvdA/Delftse Roos
Postbus 2804
2601 CV Delft
of mailen naar: pvda@delft.nl
Vergeet niet in zo’n drie zinnen aan te geven
waarom u de vrouw nomineert. En vergeet ook niet uw eigen naam en telefoonnummer te vermelden.
Voor meer informatie, zie ook www.
PvdA.Delft.nl/DelftseRoos

Namens het comite Internationale
Vrouwendag Delft,
Carla Jonquiere en Dineke van der Burg en
Leonie Zweekhorst
Carla Jonquiere,
tel: 06-14368454

Belangrijk hierbij is de bijgevoegde
bon, waarmee vrouwen kunnen worden voorgedragen voor de Delftse
Roos.
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deell 20
De tijd van de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden (1650-1795)
Op het dan nog zelfstandige ambacht Sint
Maertensregt ligt de boerderij Abtswoude
38. Winden. Het land van deze boerderij loopt van de Tanthofkade tot aan de
Schie. In een van de gesprekken die ik
had met de inmiddels overleden boer en
CDA-gemeenteraadslid Jan van Winden,
vertelde hij dat de familie Van Winden
deze boerderij in eigendom heeft sinds
1700. Volgens de familiegeschiedenis
bestaat de erfbeplanting en de oprijlaan
(nu Vietnampad geheten) en het aan de
huidige Kwartelstraat gelegen geriefhoutbosje al vanaf die tijd en is er tot aan
de bouw van het Tanthof weinig aan het
patroon van het erf en de weilanden veranderd. Het bosje, gelegen op een eilandje,
behoort bij het land van de boerderij.

land. Dus plant de boer er bomen op, (wilgen,
essen, iepen en elzen) om die te gebruiken als
paalhout in de stal- -len op het land. De boer
gebruikt het hout ‘te zijnen gerieve’ en vandaar de naam geriefhoutbosje.
Het geriefhoutbosje wordt sinds 1982 onderhouden door de Knotgroep Tanthof van de
Delftse natuurverenigingen KNNV en IVN
in samenwerking met het wijkteam Tanthof
van de gemeente.

Het geriefhoutbosje aan de Kwartelstraat in
maart 2005. Op de achtergrond het inmiddels gerestaureerde en uitgebreide, voormalige landarbeidershuisje Abtswoude 15
(foto: Huub van ’t Hart)

De Franse tijd (1795-1813)
De Franse tijd is een periode van snelle en
chaotische veranderingen. Van 1795 tot 1806
bestaat de Bataafse Republiek. Een grondwet wordt ingevoerd. Alle oude heerlijkheden en ambachten, zo ook het Abtsregt en
het Sint Maertensregt worden opgeheven,
evenals de provincies en er komen districten voor in de plaats. Delft wordt de hoofdstad van het Departement van de Delf. De
armoede neemt verder toe vanwege een oorlogsschatting door Frankrijk van 100 miljoen.
Tevens moet de bevolking 25.000 Franse soldaten onderhouden. Ieder gezin moet minstens één Franse soldaat laten inkwartieren.
Omdat Napoleon zich in 1804 tot keizer laat
kronen wil hij dat Nederland een monarchie
wordt. Dat gebeurt in 1806 als hij zijn broer
Lodewijk tot koning van Nederland benoemt.
Het land krijgt de naam Koninkrijk Holland.
Dit duurt tot 1810 als Lodewijk zich verzet tegen de dienstplicht voor Nederlandse
mannen, die via loting in het Franse leger
zouden moeten gaan dienen. Napoleon heft
het Koninkrijk Holland weer op en maakt
het een onderdeel van het Franse keizerrijk. Door dit alles neemt de handel verder af
en neemt de armoede navenant toe, zo ook
het verzet onder de bevolking. De inlijving
bij Frankrijk eindigt met de nederlaag van
Napoleon in 1813 bij Leipzig.

Het oudste natuurmonument van Delft
Jan van Winden vertelde dat het ontstaan
van geriefhoutbosjes te maken heeft met het
optreden van veepest in de 18e eeuw. Vaak
wordt de hele veestapel door de pest uitgeroeid. De enige manier om de karkassen op
te ruimen was ze te verbranden en te begraven. Men graaft een groot gat en gooit daar
de lijken in, steekt ze in brand en bedekt de
boel daarna met een laag aarde. Er moet
voor worden gezorgd dat het nieuwe vee niet
besmet kan raken en dus wordt er een sloot
omheen gegraven.
Drie grote veepestperioden hebben de 18e
eeuw geteisterd. De eerste van 1714 tot 1720,
de tweede van 1744 tot 1750 en de derde
van 1769 tot 1784. Tijdens de laatste periode
bijvoorbeeld komen in het gewest Holland
160.000 stuks vee om van de totale veestapel van 225.000 stuks. Volgens Van Winden
bestaat het bosje al vanaf het begin van de
18e eeuw. Dat maakt dat het bosje inmiddels
circa 300 jaar oud is. Het is daarmee een van
de oudste, zo niet hét oudste, natuurmonument van Delft.
De term geriefhoutbosje lijkt wel enigszins in
strijd met de ontstaansgeschiedenis. Maar de
uitdrukking heeft te maken met het gebruik
van het eilandje. Want dit was immers toch
niet meer te gebruiken voor veeteelt of hooi-
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De perioden van veepest zorgen voor toenemende armoede op het platteland, maar de
economie wordt daarnaast nog dieper getroffen door de oorlogen met de omringende
grote landen. De zeeoorlogen met Engeland
snijden de Republiek steeds meer af van de
winstgevende handel met de koloniën. Er
ontstaan tegenstellingen in de bevolking tussen de prinsgezinden en de patriotten. De
Staten van Holland zijn merendeels patriottisch gezind en ontslaan de troepen van
hun eed van trouw aan stadhouder Willem
V. Deze roept het Pruisische leger te hulp en
hiermee is de burgeroorlog een feit. De patriotten vluchten naar Frankrijk, waar in 1789
de revolutie is uitgebroken. In 1793 verklaart
Frankrijk de oorlog aan de Republiek. In
1795 wijkt prins Willem V uit naar Engeland
en dit betekent het einde van het bijna 150jarig bestaan van de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden.

De eerste tijd van Nederland als constitutionele monarchie (1813 - 1900)
Door de Franse bezetting zijn de tegenstellingen onder de bevolking tussen prinsgezinden
en republikeinen afgenomen. Prins Willem VI
wordt gevraagd uit Engeland terug te keren

en weer de leiding op zich te nemen. Dat
gebeurt eind 1813. De staatkundige organisatie wordt een combinatie van Franse elementen, zoals de grondwet en de monarchie
en vormen uit de oude Republiek, zoals de
ambachten en heerlijkheden. Prins Willem
IV wordt in 1815 koning Willem I van
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
In 1816 herstelt hij de oude lappendeken
van ambachten en heerlijkheden, waaronder die van Abtsregt en Sint Maertensregt
en zij krijgen zelfs de status van zelfstandige
gemeenten. Voor Delft levert dit een groot
nadeel op. Vóór 1795 is Delft ambachtsheer
van Vrijenban, Hof van Delft en Biesland.
Tijdens de Franse Tijd is Delft de hoofdstad
van het nog grotere Departement van de Delf
inclusief het Abtsregt en Sint Maertensregt.
Maar in 1816 verliest Delft de zeggenschap
over al deze gebieden weer.

Kaart van de gemeentes rondom Delft in het
begin van de 19e eeuw uit het artikel van
Van Walsum.
Kartografie Peter van der Krogt
Op de kaart met de situatie rond 1820 is te
zien dat Delft is teruggebracht tot de binnenstad met in het oosten nog een deel
van de Noordpolder van Delfgauw, in het
zuiden de Wippolder en in het westen de
Krakeelpolder. Alle ambachten rond Delft
zijn weer terug; zij het dat deze zelfstandigheid geen lang leven beschoren is. Zo worden Abtsregt, Sint Maertensregt, Ackersdijk
en Vrouwenregt in 1855 al weer opgeheven en heringedeeld. Daarover de volgende keer meer.
Huub van ’t Hart, hvthart@planet.nl
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