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

Lage Abtswoudse Polder is gered
Nu de Kerkpolder nog!
De ministers Van der Hoeven en Cramer hebben in een brief aan de Tweede Kamer laten
weten dat de 380 kV hoogspanningsleiding ten zuiden van Tanthof ondergronds zal
worden aangelegd. De Stichting Delft zegt NEE tegen bovengronds 380 kV heeft deze
beslissing met gejuich begroet. Maar er zit nog wel een staartje aan. De leiding zou volgens de ministers bij de A4 weer bovengronds komen en dan langs de A4 bovengronds
naar Wateringen worden aangelegd. Daarvan zegt de Stichting dat dit een onbegrijpelijk
onderdeel van de beslissing van de ministers is.
deze vlak naast de Eendenkooi Schipluiden
van Natuurmonumenten te liggen. Dit garandeert een toename van de vogelaanvaringen
onder andere van de voor dit gebied kenmerkende lepelaar.
Een ander belangrijk argument voor de
bewoners van Tanthof-West en Buitenhof
blijft het risico van longkanker als gevolg
van de ionisatie van het ultrafijn stof afkomstig van onder andere de A4. Dit argument
voor ondergrondse aanleg is ook door veel
bewoners op de informatieavond op 10
Graag tot voorbij de Gaag
juni in Wijkcentrum De Hofstee naar voren
De Stichting gaat door met actievoeren om de gebracht. De Stichting gaat hierover op 25
leiding ook langs het westelijk deel van Tanthof juni praten met het ministerie.
en Buitenhof ondergronds te krijgen. Het gaat
in de Kerkpolder maar om anderhalve kilome- Bestaande 150 kV-leiding
ter extra. Van de golfbaan tot onder het water Onduidelijk is nog wat er met de bestaande
van de Gaag door. De ministers zeggen dat de 150 kV leiding langs de Tanthofdreef en de
leiding hier wel bovengronds kan, omdat die Kruithuisweg gaat gebeuren. De brief van de
gecombineerd gaat worden met ‘al bestaande ministers geeft wel aan dat het gedeelte vanaf
infrastructuur’. Hier wordt de A4 mee bedoeld. het westelijke einde van de Kruithuisweg door
Dit is echter een slecht argument, speciaal in het natuur- en recreatiegebied Kerkpolder zal
dit geval. Er worden namelijk miljoenen uit- worden gesloopt. De Stichting wil dat ook
getrokken om de A4 ‘landschappelijk verant- het gedeelte langs de Kruithuisweg wordt
woord’ aan te leggen. Zo is er alleen al 250 gesloopt en ondergronds gebundeld wordt
miljoen uitgegeven om het aquaduct van de met de 380 kV-leiding.
Gaag, waar de A4 onderdoor gaat, zo onzichtbaar mogelijk te maken. Daarbij komt nog Oproep
het gegeven dat als de A4 wordt doorgetrok- Maakt u zich ook zorgen over deze bedreiken deze verdiept zal worden aangelegd. Ook ging van het natuur- en recreatiegebied van
weer om deze weg zo onzichtbaar mogelijk in de Kerkpolder onderteken dan de petitie op
het landschap in te passen. Al deze inspanning onze site.
en kosten van het ministerie van Verkeer en (www.delftgaattegendestroomin.com) .
Waterstaat zijn dan voor niets geweest als het Ons e-mail adres: tegendraads@xs4all.nl .
ministerie van Economische Zaken er dan een Bent u bereid u meer actief op te stellen neem
dubbele rij masten van 55 meter hoog op gaat dan contact op. De Stichting maakt veel koszetten. ‘Onzichtbaar’ en ‘landschappelijk ver- ten en is afhankelijk van giften. Iiedere donaantwoord’ is dat toch niet te noemen.
tie wordt op prijs gesteld.
Gelukkig is er nog hoop. De ministers zeggen Ons rekeningnummer is 78.49.18.112 t.n.v.
zelf in hun brief, dat: “Wij zijn ons overigens Stichting Delft zegt NEE te Delft.
bewust van het convenant ten aanzien van de
verdiepte aanleg van de A4.” Dit geeft een ope- Huub van ’t Hart
ning om er voor te pleiten dat ook de anderhal- Stichting Delft zegt NEE
ve kilometer door de Kerkpolder ondergronds tegen bovengronds 380 kV
zal worden aangelegd.
foto’s :Henk Klootwijk

• 2 Zoekplaatje

mei 2008

Vogelaanvaringen en geïoniseerd ultrafijn stof
Er zijn overigens nog meer argumenten om
de 380 kV-leiding in de Kerkpolder ondergronds aan te leggen. Door de leiding bij de
A4 weer bovengronds te laten komen, komt
Lees verder op pag. 18

Het is weer een dikke krant. U zult misschien denken dat wij geen hulp nodig hebben. Een paar kranten zo samenstellen en
schrijven kan je wel doen, maar niet jaren
lang.
Wij hebben een vrijwilliger bereid gevonden om in de redactie zitting te nemen. Ook
heeft een bewoner zich bereid gevonden om
bepaalde stukken te schrijven.
Maar aanvulling is hard nodig.
Wat leest U in deze krant. Natuurlijk weer
aandacht voor het hot-item van onze wijk
de problemen rond de 380kV kabel.
Verder de normale onderwerpen. Daarnaast
zijn er nogal wat activiteiten bij de scholen
en de Kinderactieraad.
Wat dacht U van een straat die een 30-jarig
bestaan gevierd heeft.
Mocht U dat ook willen doen, stuur Uw verhaal in met een paar leuke foto’s.
De redactie wenst haar lezers een prettige
vakantie en eind augustus zal de volgende
wijkkrant weer op Uw deurmat vallen.

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. 3 ging het om het verkeersbord ‘uitholling overdwars’ aan de
‘De Mirandastraat’ Uit de goede oplossingen is die van A. van Renssen uit
de De Mirandastraat 19 getrokken.
Gefeliciteerd!
Dan nu een nieuw zoekplaatje:
Waar in Tanthof is deze foto genomen?

Uw oplossing, met uw adres en telefoonnummer moet uiterlijk maandag
4 augustus 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.

augustus
4

augustus

Wijkkrant Tanthof

door Ivonne Vlooswijk

door: Ivonne Vlooswijk

Leukste Straat van Delft

Welke straten komen in aanmerking?
Nou bijvoorbeeld een straat, flat of buurt
waar bewoners voor elkaar klaar staan als
dat nodig is, of regelmatig leuke dingen
doen met elkaar. Maar ook omdat bewoners met elkaar een probleem hebben opgelost of een wens hebben gerealiseerd, bijvoorbeeld samen actie ondernemen om de
verkeersveiligheid te verbeteren, of betere
speelgelegenheid te realiseren.
Prijzen
Er zijn verschillende prijzen te winnen.
Allereerst een publieksprijs. Die wordt
gekozen door de lezers van de krant Delft
op Zondag. In november brengt de krant
Delft op Zondag een aantal inzenders van
juni tot november met hun verhaal in beeld.
Lezers kunnen dan hun stem uitbrengen.
Dan zijn er nog vakjuryprijzen. De vakjury bepaalt begin december wie de winnaar
is en welke vier inzender ook een prijs toe-

gekend krijgen. De winnaar ontvangt naast
een dagje uit ook het beeld van de jonge
Hugo. Dit beeld wordt een jaar lang in de
straat, bij de flat of in de buurt geplaatst.
De andere vier straten (flats of buurten)
ontvangen een kerstversieringpakket om
samen rondom de feestdagen een feestje te
kunnen bouwen.
Op 3 december vindt de officiële uitreiking
van zowel de publieksprijs als de vakjuryprijzen plaats in het stadhuis.
Meedoen?
Maak kenbaar waarom uw straat, flat of
buurt de winnaar van de Leukste Straat van
Delft 2008 moet zijn.
Stuur uw inzending per post of e-mail voor
1 november naar Vakteam Wijkzaken,
e-mail: wijkzaken@Delft.nl,
of per post Gemeente Delft, t.a.v. Vakteam
Wijkzaken, Postbus 340, 2600 AH Delft.
In 2007 won de Slokkerbuurt (Uiverstraat,
Alkstraat en Leeuwerikstraat). Het zou toch
leuk zijn als de jonge Hugo in de wijk
blijft?!

foto: Gemeente Delft

Van 1 juni tot 1 november kunt u uw
straat (flat of buurt) aanmelden voor de
verkiezing van de Leukste Straat van
Delft 2008.

Meldingen openbare ruimte
Heeft u vragen of opmerkingen over (werkzaamheden in de) openbare ruimte, dan kunt
u terecht bij het infopunt van Stadsbeheer.
U kunt hier ook uw grofvuil melden, of een
melding maken van ongedierte, zwerfvuil,
verstopte putten of illegale stortingen. Hier
worden alle vragen, klachten en meldingen
met betrekking tot gebreken in de openbare
ruimte geregistreerd en opgelost.
Het infopunt is telefonisch bereikbaar via
14015, per mail stadsbeheer@delft.nl of via
www.gemeentedelft.info > digitale balie >
meldingen onderhoud openbare ruimte.

foto Oosterwijk Fotografie

Klachten over de gemeente

Wijkkrant Tanthof

Ga naar www.gemeentedelft.info
toets “klacht” in het vakje bij het woord
“zoeken” rechtsboven in beeld.
U komt op de bladzijde: 7 Producten en
diensten
Klik op: klachtenafhandeling van klachten tegen ambtenaren en bestuursorganen . U komt op de volgende bladzijde,
klik op“Een klacht over de gemeente”
U krijgt een uitgebreide beschrijving te
zien over het hoe en wat over klachten
m.b.t. de gemeente.
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Van de vergadertafel
Door Henk Klootwijk
Het Belangenplatform Tanthof is in de
tussentijd weer 2 keer bij elkaar geweest.
Op 7 mei waren diverse onderwerpen
aan de orde. Het wijkprogramma 2008
van de gemeente voor Tanthof is uit.
Er werden toch nog wat opmerkingen
gemaakt, zoals het ontbreken van het
ouder worden in de wijk. Het antwoord
was dat je dat moest lezen onder de kop
van “Wonen en woonomgeving”. Wel
moet er steeds meer rekening worden
gehouden omdat ook de bewoners van
Tanthof ouder worden en graag in de wijk
willen blijven wonen.
Er werd teruggekomen op de schouw die
een aantal leden met ambtenaren hebben
gehouden. De rest zal nog gedaan worden. Vanuit de gemeente kwam het complement dat het zeer goed voorbereid
was door het belangenplatform.
Over de A4 is alleen mee te delen dat
er weer gesprekken zijn geweest in de
verschillende groepen. Onze vertegenwoordigers hebben in de klankbordgroep
gewezen op de problemen die kunnen
ontstaan met de verlenging van de A4
met de Kruithuisweg. Naar aanleiding
hiervan hebben deze vertegenwoordigers
nog een brief gestuurd aan de wethouder
Anne Koning.
De actie’s tegen de 380kV kabels gaan
gestaag door.
Naar aanleiding van de verkeersactie en
een opmerking van een bewoner heeft
het belangenplatform een brief gezonden naar de gemeente met de opmerking dat op de Derde Werelddreef de
30KM zone moet beginnen bij de kruising van de Buitenhofdreef en de Derde
Werelddreef. Dan wordt automatisch de
Latijns Amerikalaan opgenomen in de
zone. Deze weg is nu nog steeds 50 km.
Het argument dat de bus er reed gaat nu
niet meer op.
Op 4 juni is de laatste vergadering
geweest voor het reces. De wijkopbouwwerker vertelde ons dat op 14 juni een
wijkfeest georganiseerd wordt. Tevens
wordt er een picknick gehouden in het
Abtswoudse Park. Hierover staat een
aankondiging in deze krant.
De schouw is afgerond. Er komt een verslag van. Veel klachten zijn reeds verholpen. Hiervoor werden lovende woorden
gesproken naar de betrokken gemeente
medewerkers.
Over de A4 en Rotterdam Airport is niet
veel te vertellen.
Van het front van de 380Kv Kabel was
wel iets leuks te vertellen. Het stuk langs
Tanthof Oost door het Abtwoudse Bos
komt ondergrond. Nu nog actie voeren
voor het stuk langs Tanthof West.
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Openbare verlichting
busbaan Tanthof
De busbaan Tanthof is geen openbare weg
en slechts bedoeld voor lijndienstbussen.
In het kader van de slogan van de Gemeente
Delft `Hier spaart Delft energie` is verzocht vanaf 24.00 tot 06.00 uur, het tijdstip waarop geen bussen rijden, de felle
verlichting door middel van lichtmasten
op de busbaan te temperen danwel uit te
schakelen.
Dit geeft ook de bewoners van de aan de
busbaan gelegen woningen de mogelijkheid eens in een donkere slaapkamer te
slapen
zonder zware verduisteringsgordijnen of
schermen aan te brengen.
De hulpdiensten die van de busbaan
gebruik maken,kunnen ook op een donkere busbaan rijden:immers zij rijden ook
op onverlichte provinciale wegen en rijkswegen.
Ook zouden er op de as van de busbaan
reflecterende `kikkers `kunnen worden
aangebracht.
In Amerika zijn de highways en doorgaande straten niet verlicht maar zijn op de rijstroken reflecterende `kikkers`aangebracht
dus waarom zou dat hier niet kunnen.
Als de Gemeente Delft daadwerkelijk iets
aan energiebesparing wil doen dan is de
busbaan een uitgelezen mogelijkheid.

Onderstaand na 3 maanden denken, het
ontwijkende antwoord van het vakteamhoofd Mobiliteit van de gemeente Delft.
`De gemeente Delft heeft alle aandacht
voor energiebesparing en CO2 reductie.
Openbare verlichting is een grote energiepost
en er zijn al veel maatregelen genomen om
zo doelmatig mogelijk te verlichten. Delft
is ook op dit gebied een vooruitstrevende gemeente en mag bogen op uitstekende cijfers.
De techniek biedt steeds nieuwe mogelijkheden waarvoor continu aandacht is.
Momenteel wordt onderzocht welke verlichting in aanmerking komt om te worden
omgezet in dynamische verlichting. Ook de
busbaan in Tanthof wordt hierbij bekeken.
Het is niet zo dat de gemeente zonder meer
verlichting kan dimmen of uitschakelen.
Voor dimmen moet speciale apparatuur
worden ingezet en soms moeten andere
kabels worden gelegd.
Hierin moeten keuzen worden gemaakt
en er moeten middelen beschikbaar zijn.
Uitschakelen is technisch eenvoudiger dan
dimmen maar hiervan moeten wel de effecten vooraf worden bekeken.
Voorbeeld hiervan is dat hulpdiensten
gebruik maken van de busbaan en hierover
zal eerst moeten worden overlegd.`
Frits Langerak
Tanthof/Oost

Reactie op ingezonden brief van Frits Langerak
Verlichting busbaan
door Paul Kokx, verkeerskundige bij afdeling mobiliteit van gemeente Delft
Openbare verlichting is iets anders dan een lampje achter het huis. De keuze dimmen
of uitschakelen moet worden onderzocht. Voor dimmen is nodig dat apparatuur wordt
ingebouwd en is er vaak extra kabelwerk nodig. Er moet gekeken worden naar draagvlak, mogelijkheden en naar middelen. Het eerder gegeven antwoord is niet ontwijkend
maar geeft aan dat er meer moet gebeuren dan het omzetten van een schakelaar. De
vraag om een standpunt van de hulpdiensten heeft de gemeente helaas nog niet ontvangen.

Wijkkrant Tanthof

Basisschool de Bron

Mooie moeders op Basisschool de Bron
Op woensdag 14 mei 2008 leek de kleuterbouw van P.C.B.S. De Bron wel een kuuroord. Alle moeders kregen namelijk een
verwenochtend van hun kind. Deze verwenochtend was inclusief metamorphose. Zo kregen de moeders een voetenbad,
een handmassage, een masker en een kapbeurt. Om er extra fit uit te zien gingen de
moeders ook met de kinderen sporten op
het schoolplein. Verder werden er nagels
gelakt en werden de moeders fraai opgemaakt door de kinderen. Ook werd er een
sapje gedronken maar dat moest wel een
gezond sapje zijn natuurlijk.

groepsfoto groep1b

groepsfoto groep1/2c

Het werd al met al een heel gezellige ochtend waarop veel gekletst
en gelachen werd. En de moeders? Die hebben er nog nooit
zo goed uitgezien!

insmeren

make up

Wijkkrant Tanthof

touwtje springen

foto’s: Basisschool De Bron

voeten wassen
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Aquarelleer lessen

SPREEKUUR WIJKAGENT
Donderdag 3 juli
Donderdag 17 juli
Donderdag 31 juli
Donderdag 14 augustus
Donderdag 28 augustus

10.00-11.00
10.00-11.00
10.00-11.00
10.00-11.00
10.00-11.00

Computerles;
De computerlessen gaan per september van
de donderdag naar de dinsdag.
De computerles Basis-Internet-Email is op
dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur
De computerles Word en Excel is op dinsdagavond van 18.30-20.00 uur
Kosten bedragen 50,00 euro voor 10 lessen
het leerboek kost 7,50 euro

Decoratieve recycle kunst;
Ook de cursus decoratieve recycle kunst
gaat na de zomervakantie weer
van start op woensdag 8 okt. van 9.30-11.30
uur. Kosten 30 euro excl. materiaal.
Er wordt begonnen met het maken van een
geboorte mandala gemaakt van
afvalmateriaal. Het is een gezellige cursus waar ieders eigen creativiteit aan bod
komt.

Beentjes van de vloer
Bij het country line dansen op de maandagavond van 20.00-21.00 uur zijn
nog enkele plaatsen vrij. Het is een gezellige
groep mensen die nieuwe
dansers/danseressen van harte welkom
heten, hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Kosten 25 euro voor 10 lessen.

Markten & Beurzen

Markten worden aangekondigd via posters
en via deze wijkkrant
Rommelmarkten
09.00-13.00
Baby-Kleuterbeurs
09.00-13.00
Speelgoedbeurs
09.00-13.00
Kerst Crea Markt
09-00-13.00
Boekenmarkt
09.00-13.00

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 woensdag kan er ook van de
venstertafel gebruik gemaakt w
orden.
Op deze dag is er deskundige begeleiding aanwezig.
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Er heeft zich een docent aangemeld voor de
cursus tekenen en aquarelleren.
Het eerste blok lessen zal uit 5 dinsdagmiddagen bestaan van 14.00-16.00 uur.
Start 2 september 2008.
Kosten 25 euro voor deze vijf lessen, daarna
gaat de cursus weer 10 lessen
duren, de kosten zullen dan 50 euro per 10
lessen zijn.

Plaatsen vrij bij naailessen;
Op de dinsdag en donderdagavond komen
er per september enkele plaatsen vrij bij de
naailessen/patroontekenen.
De kosten bedragen 50 euro voor 10 lessen
van 2 uur, de tijd is van 19.00-21.00 uur.

Digitale fotografie;
Op donderdag 18 september zal er van
19.30-21.30 een introductieles
digitale fotografie gegeven worden.
Deze bijeenkomst is om te kijken wat de verschillende deelnemers verwachten te zullen
leren en om samen met de docent de mogelijkheden van de eigen digitale camera te
bekijken.
Deze introductie les kost 5 euro, bij voldoende deelnemers zal er eind oktober begin
november gestart worden met een reguliere cursus. Kosten 5,00 euro per avond de
duur van
de cursus zal afhangen van het lesprogramma wat uit de introductie avond naar voren
zal komen. De cursus zal afhankelijk van het
aantal lessen op de eerste les voldaan moeten worden.

Tai Chi
Voor de cursus Tai Chi op de woensdagavond van 19.00-20.15 kunnen
zich voor het nieuwe seizoen ook weer
mensen opgeven.
Het is een bewegingsleer die voor alle leeftijden geschikt is.
Kosten 31,50 per 10 lessen.

Formulierenbrigade
Per sept. 2008 zal stichting ouderen werk
elke dinsdagmiddag van 14.00-16.00 een
formulieren spreekuur verzorgen in wijkcentrum de Hofstee, zij helpen de Tanthof
bewoners bij het invullen van b.v.huur en
zorg toeslag.
U kunt een afspraak maken bij Startpunt
Wonen Zorg en Welzijn
Tel. 2140707 dagelijks van 9.00-13.00 uur.

Bloedprikken
Vanaf 1 sept. is er nu wegens grote drukte
de mogelijkheid om behalve de donderdagochtend ook
op maandagmorgen van 8.15-9.00 uur
bloed te laten prikken
in wijkcentrum de Hofstee.

Activiteiten in het Wijkcentrum
maandag
Bloedprikken(Reinier de Graaf)
Yoga
Schilderen
Biljart
Country line dance
Yoga
Yoga
Klaverjassen 2de maa vd. maand

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

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

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

woensdag
Schilderen
09.30-11.30
Fietscursus
09.30-11.30
Recycle kunst
09.30-11.30
Biljarten
14.00-17.00
Kinderbingo 1e woe v.d. mnd.
14.00-16.00
Cursus Engels beginners
13.30-14.30
Technica 10
18.30-20.00
Venstertafel met begeleiding
19.00-21.00
Tai chi                    
19.00-20.15
Digitale Fotografie (per sept.2008)                    19.30-21.30

donderdag
Bloedprikken(Reinier de Graaf)
Fietscursus
Vrouwen klussen(optie bij vold. deeln.)
Naaicursus
Biljarten
Klaverjassen
Technyboys brede school     
Naailes

08.15-09.00
09.15-11.15
09.15-11.15
09.00-10.00
09.00-12.00
14.00-17.00
15.30-17.00
19.00-21.00

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

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

Nationale
Straatspeeldag 2008
Op woensdag 28 mei 2008 was het feest. De
Nationale Straatspeeldag in Nederland werd
op deze dag gehouden. Overal werden er
door initiatiefnemers straten afgezet zodat
kinderen eens onbezorgd op straat konden spelen. Kijkend naar de verkeerssituatie
in je straat, automobilisten bewust maken
van spelende kinderen, rustig rijden ed. Zo
heb ik ook een start gemaakt om in Tanthof
op deze dag een straat voor kinderen af te
zetten voor verkeer. En dit is GELUKT ! !
Met toestemming van de Gemeente Delft
en medewerking van buurtbewoners is de
Straatspeeldag 2008 op de Cubalaan een
succes geworden. Natuurlijk zijn er altijd
mensen die er een probleem van maken en/
of gewoon er toch door willen rijden met
de auto, helaas……. Toch heeft dit de pret
voor ons niet bedorven, de kinderen hebben
het super leuk gehad. Op het Cubapleintje
waren gezellige spelletjes te doen zoals blikgooien, grabbelen en spekhappen. Bij het
schminken stond steeds een lange rij, maar
dit is ook niet vreemd. Het resultaat op
ieder kindergezichtje was geweldig, Nicole
bedankt voor het schminken. Het weer zat
ons mee, de zon scheen en de kinderen konden buiten heerlijk spelen, fietsen, voetballen, stoepkrijten enz. Er was genoeg koffie
en thee voor de papa’s en mama’s en limonade met wat lekkers voor de kinderen. Ook
een popcornkraam kon niet ontbreken deze
dag en natuurlijk klimmen en klauteren op
de speeltoestellen van Ollie-ki-Dollie.

Een brug te ver…
Door Henk Klootwijk
De Delftse kampioenen voor handbalteams voor basisscholen kwamen dit jaar allebei
uit Tanthof. De meisjes van de Bron en jongens van de Simon Carmiggeltschool waren
de beste.
Zij moesten dus de regionale kampioenschappen spelen om naar de landelijke kampioenschappen in Emmen te kunnen gaan.
Het is beiden helaas niet gelukt. Zij waren aan het einde van spannende wedstrijden in
de achterhoede uit. Zij gaan dus niet naar Emmen.
Beide teams hebben toch erg hun best gedaan.
Het geheel was goed georganiseerd door onze bekende Delftse Handbalvereniging EDH.
Het toernooi op zich liep vlekkeloos

Gesponsord door Kindercentrum Ollie-kiDollie kon de Straatspeeldag worden gerealiseerd. Bedankt hiervoor. Daarnaast wil
ik ook iedereen bedanken voor de gezelligheid, de hulp bij de activiteiten en opruimen.
Volgend jaar w eer???
Tulza Vlottes
foto’s :Henk Klootwijk

Kindercentrum Ollie-ki-Dollie
Cubalaan 1a
2622 AM Delft
tel. 015-2853580
website www.ollie-ki-dollie.nl
email ollie-ki-dollie@live.nl

ALEVO
Wijkkrant Tanthof
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Geen wijkagent te zien
in Tanthof
Door het samenwerken met de politie via
de WVVT hoor ik dat er mensen zijn in
Tanthof die erover klagen dat ze de wijkagent nooit zien. Eerlijk gezegd had ik dat
idee ook een beetje. Bij een wijkagent had
ik het beeld van een agent die elke week
een gezellig spreekuur houdt in de Hofstee
en af en toe op zijn fiets of brommer door
de wijk zijn ronde doet. Als je hem dat ziet
kun je een praatje maken over het wel en
wee in de wijk.
De realiteit ziet er echter een stuk grimmiger uit. Ik hoorde van één van de agenten dat er in sommige straten soms drie,
vier keer per dienst moet worden opgetreden. Het gaat dan om overlast door jongeren, maar ook om fors huiselijk geweld en
om burenruzies die op geweld uitlopen. Als
je dat hoort, denk je gauw twee dingen. Ten
eerste: die wijkagent is er dus wel, alleen
niet om een gezellig praatje mee te maken.
En ten tweede: als ik de wijkagent bij mij
in de buurt nooit zie, is dat zo omdat het
gelukkig niet nodig is dat ie komt.

Geen dok maar DOK
WIJKAANPAK

Graag uw aandacht voor het volgende.
Als fanatiek lezer van de Wijkkrant Tanthof
heb ik een probleem. In het artikel over feestelijke Annie M.G. Schmidtmiddag in de
bibliotheek noemt u de naam van de bibliotheek met de hoofdletters DOK.
De gymnastiek en sportvereniging DOK die
al meer dan 60 jaar actief is in Delft heeft met
de bibliotheek de afspraak dat zij hun naam
in de pers op de manier plaatsen zoals deze
ook op hun logo staat, dus met kleine letters dok.
Er zijn in het verleden nogal wat verwarringen geweest hierdoor.
Om de verwarring in de toekomst zo klein
mogelijk te houden hoop ik op uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Th. Hockx
Vz. DOK

Aris Schellinkhout.

foto: Freek Boon

Het is Kéénenburg…

Toen in 2006 de Stadsgids bij mij binnenviel, ontdekte ik op de stadsplattegrond dat het
fietspad langs de zandbult van de verlengde A4 een naam heeft. Maar anders dan het
Sint Maartensrechtpad ontbrak echter een straatnaambord. Nadat ik dat de Gemeente
had gemeld, verscheen op zekere ochtend een medewerker bij mij aan de deur. Of ik kon
aanwijzen waar dat pad lag. Ik toonde het hem op de gemeentekaart.
Omdat zijn baas op vakantie was, kon het wel even duren voordat er actie zou worden
ondernomen. Ruim een jaar later heb ik nog maar eens iets van me laten horen.
Eindelijk, begin 2008, is er een bordje geplaatst.
Het Kenenburgpad aan de westkant van Tanthof is genoemd naar het vroegere kasteel
Keenenburg in Schipluiden, waarom hierin de dubbele e niet staat is nog een raadsel.

Mijn vrouw en ik ontvingen een uitnodiging voor het afscheid van Monique
Peltenburg. Dit was de chef van de wijkcoördinatoren. Zij heeft in de jaren dat
zij deze functie vervulde veel goed werk
gedaan voor de wijkaanpak. Eerst werd
er kort een feestje gevierd voor 10 jaar
wijkaanpak in Delft.
Er is wel wat verbeterd, maar wij zijn er
nog lang niet.
In de speeches werd er vooral gewezen
op feestjes en kunstprojecten. Die zijn
leuk, maar het is niet in het belangrijkste bij de wijkaanpak.
Zeker de kunstprojecten. In Tanthof
hebben wij een aantal jaren geleden een
kunstactie gehad onder de noemer van
“Ïk woon in Tanthof ”. Een hele leuke
actie. Maar wat is de follow-up geweest?
Niemand heeft het opgepakt.
Er is geen instantie die dit op kan pakken. Je hebt daar hulp van professionals
voor nodig om het coördineren. Zelf
initiatief van de burger is niet het zaligmakend. Dat organiseren is wat anders
dan een straatfeest.
Dus een wijkcoördinator met meer uren
en een ruimte waar gemakkelijk kan
vergaderd worden.
Natuurlijk is er veel goeds gebeurd,
maar helaas kwamen die niet aan bod.
Dat was jammer ook voor Monique.
Misschien dat de politiek eens een goed
gesprek zou kunnen organiseren over
dit onderwerp met de bewoners die
actief zijn in de wijkaanpak.
Ik weet wel dat een van de argumenten
zal zijn dat er weinig mensen zijn die
mee willen helpen.
Ik zie het helaas met de wijkkrant.
Ondanks onze oproepen en flyers, zijn
er 2 bewoners geweest die mee willen
gaan helpen. Dat is toch te weinig. En
waar praat je over aan tijd? Daar is over
te praten. Neem eens contact op.

Freek Boon

is op zoek naar nieuwe

REDACTIELEDEN
Mail naar
wijkkrant.tanthof@orange.nl
of bel
Henk Klootwijk,
015-2612535
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Beste wijkbewoners,

Wij gaan naar Mwanza.

‘Tabakboetiek Bouter’ heet voortaan

Onze reis begint er echt aan te komen. De
voorbereidingen zijn volop in gang en de tickets zijn geboekt: We vertrekken op 15 juli
om 9 uur s’avonds. Over twee weken gaan
we ook de inentingen halen. Met onze geldinzamelingsactie gaat het heel erg goed. We
hebben naast de 1295 euro die we al hadden, ook nog geld gekregen van Antiquariaat
Fragmenta Selecta, zij gaven 100 euro, en van
Holiday Inn, zij gaven 250 euro. ( Beide familie van Mariëtte). En van technisch installatie
Bureau Schiedam 75 euro (onze overburen in
de Roodborstlaan).
Hiermee hebben we met zijn tweeën 1645
euro opgehaald voor Mwanza.
Wij zijn hier ontzettend blij mee!
Natuurlijk hebben wij ook reiskosten.
Om die wat te beperken hebben we pennen
verkocht met eigen opdruk. De opbrengst is
voor de reiskosten. Zo kan al het gesponsorde geld naar de projecten gaan.
Wij hebben ook shirtjes laten maken, die we
ook meenemen naar Tanzania. Er staat op:
Mwanza ni mahali pa kukaa!
Het is Swahili en het betekent: Mwanza is
the place to be!
Wij hopen op een hele mooie en indrukwekkende reis en we bedanken al de geldgevers
die hierbij hebben bijgedragen.
Kwa Heri!
Vriendelijke groeten
Mariëtte Roest en Liza Prins

Wijkkrant Tanthof

Waarschijnlijk is het u al opgevallen, onze
winkel aan de Bikolaan is compleet veranderd. Zaterdag 24 mei sloot Tabakboetiek
Bouter aan de Bikolaan haar deur voor een
complete make-over. Diezelfde avond werd
er met leegruimen begonnen. Er volgde een
heel drukke week en op zaterdag 31 mei
openden wij onze deur onder een nieuwe
naam: “Primera Bikolaan”.
Bijna alles is vernieuwd. De naam, het voordeel voor u is dat we aangesloten zijn bij een
grote organisatie, andere (soms lagere) prijzen. Ons sigarenassortiment is bijvoorbeeld
uitgebreid.
We geven bij besteding van elke € 5,-- aan
elk artikel uit ons assortiment een zegeltje en bij een volle spaarkaart ontvangt u
een gratis vijfje van de staatsloterij. Als u
regelmatig bij ons koopt bv. rookartikelen,
strippenkaarten, tijdschriften en kaarten,
dan heeft u snel een kaart vol. Ook onze
cadeau-afdeling is uitgebreid. Voortaan
vind u bijvoorbeeld een assortiment beeldjes, Buddahs, kaarsen, luxe servetten en
schotels om zelf u cadeau samen te stellen, als u dat op prijs stelt helpen wij u hierbij en verpakken het present feestelijk. Ook
vind u kant-en-klare cadeausets. Niet alleen
voor dames, ook voor heren is het assortiment uitgebreid. Zo verkopen we nu ook
pijpen, waterpijpen (nieuw, origineel, vraag
gerust om informatie) en bijvoorbeeld zippo aanstekers. Verder blijven wij Diddl
voor meisjes en (nieuw) voor jongens verkopen. De stomerij-service en foto-service
blijven natuurlijk. Ook artikelen van Ajax
en Feyenoord blijven in ons assortiment,
nieuw is de internet service van primera. U

kunt bv Uw favorite A/F shirt via internet
bestellen en het bij ons afhalen.
Een ander nieuwtje is: per 1 juli valt de
verkoop van tickets van de ticketbox niet
langer onder de staatsloterij, maar wordt
onderdeel van Primera. We zijn dus mooi
op tijd met de bedrijfswijziging:
WIJ BLIJVEN TICKETBOXKAARTJES
VERKOPEN.

foto’s :Henk Klootwijk

foto: PR

‘Primera Bikolaan’

Aan onze service balie kunt u dagelijks
terecht voor postzegels, buskaarten, briefkaarten etc.
Pinnen en chippen is gratis en als wij geld
in kas hebben kunt u kleine bedragen extra
pinnen.
U ziet de naam is veranderd, onze service
blijft het zelfde!
Regelmatig verschijnt de primera folder met
allerlei leuke aanbiedingen. Van de openingsfolder werd dankbaar gebruik gemaakt.
Leuk! Als laatste nieuwtje kan ik u melden
dat ook ons filiaal in Den Hoorn Primera is
geworden. Ons filiaal aan de Dasstraat volgt
eind van de zomer-begin van de herfst. Wij
nodigen u uit om eens langs te komen en
namens ons personeel zeggen wij graag:
“tot ziens”.
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Tweede straatactie WVVT
rustiger dan verwacht

Net als bij de vorige actie zat het weer goed
mee. Om half acht werd de fuik opgesteld en
werden de auto’s die de wijk inkwamen door
de politie gemaand te stoppen. De chauffeur werd gevraag of hij(zij) wist dat hij in
een 30 km gebied was en of hij zich altijd
aan die snelheid hield. Meestal was het antwoord: ja. (Bij de WVVT rijst dan natuurlijk
de vraag wie dan de 85% vormt die volgens
de metingen te hard rijdt). Soms was het
antwoord: niet altijd. Bij doorvragen waarom de chauffeur soms te hard reed kwam er

vaak een verlegen lachje. “Is het tijdwinst?”
was dan de vraag. Nou, dat was het dus niet.
Nu maar hopen dat mensen nog iets meer
gaan nadenken over het belang van de snelheid van 30 km en de over onzin van het te
hard rijden.

foto’s :Henk Klootwijk

Op 21 mei heeft de Werkgroep Veilig
Verkeer Tanthof weer actie gevoerd op de
Valkenlaan. Deze keer ‘s morgens vroeg,
om vooral de bedrijven en andere organisaties te benaderen die van buiten de wijk
in komen voor allerlei werkzaamheden. Dit
was gedaan omdat de bewoners al goed lijken te weten wat het belang van 30 km is.
Naast bewoners vormen de mensen die in
de wijk iets te doen hebben het enige verkeer. Want doorgaand verkeer hebben we
niet in Tanthof.

wijk. Omdat het minder druk was dan verwacht, werden vanaf 8 uur ook de auto’s
die de wijk uitgingen staande te houden.
Omdat het vroeg was, dachten we dat de
meeste mensen wat meer haast hadden
dan wanneer ze aan het eind van de middag thuis komen. Dus hielden we het praatje nog korter dan normaal en deelden we
eigenlijk alleen de flyer uit en gaven het de
parkeerkaarthouder. Dit ter herinnering aan
de 30 km grens.
Volgens sommige mensen begint de actie
van de WVVT te werken. Dat er inderdaad
rustiger gereden wordt op de Valkenlaan/
Meerkoetlaan. Omdat we het nu niet kunnen meten, blijft het bij een indruk. In september, als na de vakantie iedereen het 30
km verhaal een beetje vergeten zal zijn en
de scholen weer beginnen, houden we een
opfrisactie. Ook weer op de Valkenlaan.
Daarna is het de bedoeling een tijdje de
snelheden van de auto’s weer te meten. Dan
weten we echt of de acties gewerkt hebben.

delijk aan toeging en het lijkt of de actie
daar al effect heeft, gaan we de volgende
actie niet weer daar houden. We kiezen
nu voor een andere straat waar veel problemen zijn: de Derde Werelddreef. Daar
wordt vaak beestachtig hard gereden. Zou
het komen omdat mensen denken dat je
daar als in een derdewereldstad moet rijden? We zullen het tijdens de actie op 18
juni gauw genoeg te horen krijgen.
Werkgroep Veilig Verkeer Tanhof.
Aris Schellinkhout.

Het bleek dat de meeste auto’s die de wijk
inkwamen toch bewoners waren. Het leek
wel of op die woensdag de 21e de bedrijven
het lieten afweten. En dat terwijl er toch heel
wat geschilderd en verbouwd wordt in de Omdat het er op de Valkenlaan heel gemoe-
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Dat belooft weer wat!
Op 30 augustus 2008 barst de kinderboerderij Tanthof weer uit zijn voegen voor het
oogstfeest. Zoals Tanthovenaren wel weten
is het oogstfeest het grootste evenement
van de kinderboerderij Tanthof dat honderden en misschien wel duizenden bezoekers
trekt. Hier alvast een voorproefje.
Het oogstfeest is van 10:00 tot 16:00 op
kinderboerderij Tanthof en de entree is
natuurlijk gratis. Er wordt weer allerlei vermaak verzorgd voor jong en oud. Je kunt
ponyrijden; je kunt wol bewerken met een
spintol, wol vilten en verven; je kunt brood
bakken boven een vuur; je kunt knutselen;
je kunt bloemschikken; je kunt voetballen;
en je kunt 3D postkaarten maken. Ook zijn
er weer: Unicef; luchtkussens; pannekoeken; de vogelvereniging; IVF; de imker en
andere stalletjes.
Er zijn ook nieuwe activiteiten dit jaar. Er
komt een écht treintje waar je mee kunt
gaan. En er komt een dans-workshop: jongens en meisjes leren dansen onder begeleiding van een dansgroep en ze doen een
heus optreden op het oogstfeest! Dat lijkt
me wel een heel erg leuke activiteit.
Maar er is ook nog nieuws van de kinderboerderij zelf. Tegen de tijd van het oogstfeest is de pony bevallen van een veulentje en het is natuurlijk leuk om die even te
bekijken. Verder is er een nieuw hek gezet
om de ponywei en is het varkenshok verbouwd.
En natuurlijk kun je ook gewoon komen
kijken naar de mooiste pauw van Delft, het
bekendste konijn van Tanthof, en de kleinste muisjes van de wereld.
Dat is allemaal te vinden in kinderboerderij Tanthof op het oogstfeest van 30 augustus. Het lijkt me duidelijk dat dit een feest
wordt waar elke Tanthovenaar, en zeker die
met kinderen, bij moet zijn. Er zal nog lang
over worden nagepraat.

Wijkkrant Tanthof

foto’s: Coen van Gulijk

Door: Coen van Gulijk
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De Delta haalt ruim € 1800 op voor Estelí

De burgemeester vertelt over Estelí

De schoenen van de burgemeester worden
gepoetst door 2 “straatkinderen”
Basisschool de Delta heeft tijdens de
jaarlijkse projectweek ruim € 1800 ingezameld voor onze zusterstad Estelí in
Nicaragua!
Opening door de burgemeester
Burgemeester Bas verkerk verrichtte de opening van de kijkavond over het project: De
Delta ontmoet Estelí. Hij vertelde in een
stampvol speellokaal aan kinderen en ouders
over de leefomstandigheden van kinderen in
Estelí. Inmiddels een herkenbaar verhaal
voor de kinderen van de Delta. Zij werkten 2
weken intensief over Estelí. De burgemeester kreeg dan ook een luid applaus.
Schoenen poetsen
De avond ging pas echt van start toen
de schoenen van de burgemeester door
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Eén dag in “schooluniform”.
Netjes in de rij staan
voor je de school ingaat.
twee “straatkinderen” waren gepoetst. In
Nicaragua moeten veel kinderen werken
voor de kost.
De kinderen van de Delta hadden samen
allerlei activiteiten bedacht om zoveel
mogelijk geld op te halen voor Estelí. Er
werden hapjes en drankjes verkocht, schoenen gepoetst, zelfgemaakte kunstwerkjes
verkocht, enz.
Daarnaast waren er ook bedelende straatkinderen te zien en levende standbeelden.
Het geld stroomde binnen.
Een hele klas naar school
Voor €100 kan een kind in Estelí een jaar
lang naar school. Omdat het Landelijk
Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua
het ingezamelde bedrag van € 1800 verdub-

foto’s :De Delta

Tijdens de opening van het project
leerden de kinderen van de Delta 2
dansen: de salsa en merengue

belt tot € 3600, kunnen er volgend schooljaar dus 36 kinderen naar school. Een grote klas vol!
Lespakket
Juf Tania uit groep 7 is deze zomer naar
Estelí geweest om te kijken hoe kinderen
daar leven en naar school gaan. Twee van
deze kinderen heeft zij een dag lang gefilmd.
De film vormt de basis van een lespakket
over Estelí dat bestemd is voor de groepen 7
en 8 van de basisschool. Het lespakket wordt
toegestuurd aan alle basisscholen in Delft.
Wie weet kunnen er volgend jaar dan nog
veel meer kinderen in Estelí naar school!
Wilt u meer foto’s zien, neem dan eens een
kijkje op de website van de Delta:
www.dedeltadelft.nl .
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Kinderactieraad in actie
Door Henk Klootwijk

De KARD sluit aan op
de Delftse Wijkaanpak.
De kinderen krijgen steun van professionals van De Nieuwe Amateur.
Zij manifesteren zich op het wijkfeest op 14 juni. Ook zijn zij aanwezig op de picknick op 6 juli 2008 in het
Abtswoudse Park. Details weten wij
nog niet. De kinderen zijn druk bezig
met de initiatiefnemer, Dave Smit. Dave
heeft dit voorstel ingediend bij een
prijsvraag voor dit soort activiteiten.

Wijkkrant Tanthof

foto’s :Henk Klootwijk

De Kinder Actie Raad Tanthof is weer
druk aan het vergaderen. Zij willen een
plan maken en uitvoeren dat gericht is
op de verbetering van de leefomgeving
in Tanthof.
Zij hebben deze problemen aanbieden
aan de wijkcoördinatrice,
Ivonne Vlooswijk
De problemen die volgens hen aangepakt moeten worden zijn:
1.Rotzooi in de wijk, met name rond de
afvalcontainers.
2.Een modderig voetbalveld.
3.Hondenpoep.
4.Zwervers.
5.Laden en lossen van vrachtwagens en
parkeren van auto’s op de stoep.
6.Verbreden van het Lepelaarspad ivm
in de sloot belanden bij passeren van
twee fietsers.

Hij behaalde met deze inzending de tweede prijs. Hiervoor ontving hij onder andere een bedrag van wethouder Merkx voor
de organisatie van de Picknick op 7 juli.
Toen ik tijdens de bijeenkomst aanwezig was, was er niet veel duidelijk hoe de

kinderen het allemaal aan zullen pakken.
Wel hoorde ik dat zij hondenpoepzakjes
uit zullen delen.
Voor de details verwijzen wij U naar de
website:
kidstoday.nl/kinderactieraaddelft
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Hermelijnstraat 30 jaar!
Op zaterdag 31 mei 2008 werd er feest
gevierd ter gelegenheid van het 30-jarig
jubileum van de Hermelijnstraat. De voorbereidingen door de werkgroep waren al
maanden geleden in gang gezet.
Op vrijdagavond 30 mei werd een start
gemaakt met alle feestelijkheden. Een grote
groep vrijwilligers verzamelde zich bij een
van de dames van het organisatiecomité en
na een kop koffie met wat lekkers ging iedereen hard aan het werk.
Door de mannen werd de straat voorzien
van feestelijke vlaggenslingers. Door de
dames werden de maaltijden voorbereid:
salades opmaken, broodjes smeren en beleggen, fruit schoonmaken en daarna werd alles
verdeeld over de diverse koelkasten.
Op zaterdagochtend keek iedereen voorzichtig naar buiten: hoe zou het weer zijn?
Een stralende zon scheen ons tegemoet en
om 9.00 uur liepen er al weer veel bewoners
buiten om partytenten op te zetten, stoelen
en statafels te schikken. De muziekinstallatie
werd aangesloten om alles muzikaal te begeleiden. Er was ook een groot springkussen
voor de kleine kinderen.
Rond 11.00 uur werd het feest geopend.
Voor iedereen was er koffie of thee met
heerlijke zelfgemaakte taarten (appel- of
kwarktaart) en diverse cakesoorten. Aan de
kinderen was uiteraard ook gedacht.
Van lieverlee kwamen alle “gasten” binnendruppelen. Het krioelde van de kinderen

en kleinkinderen en zo te zien waren er ook
nog veel kleintjes op komst. Wat kan er veel
gebeuren in 30 jaar!
Dit was ook terug te zien op een fotocollage
met een overzicht van 30 jaar wonen in de
Hermelijnstraat.
Rond 12.30 uur was er voor iedereen (alweer)
zelfgemaakte soep met heerlijke broodjes.
Ook dat ging er wel in.
Nadat iedereen voldaan was, moest er ook
iets worden gedaan. Er was een speurtocht
in de wijk uitgezet. In groepjes van 8 werd
iedereen op pad gestuurd met een tas vol
opdrachten, fotokaarten en een bal. Aan de
hand van 23 opdrachten is Tanthof Oost
voor een groot deel bekeken. Er waren zelfs
bewoners die in die 30 jaar niet zo ver hadden gelopen en veel nieuwe dingen hebben ontdekt. Onderweg werden we getrakteerd op een ijsje. Er waren letters te verdienen, die aan het eind van de speurtocht een
zin moesten vormen. De groep die deze zin
en de opdrachten goed had opgelost, mocht
zich de winnaar noemen en kreeg een beker.
Voor alle kinderen was er in ieder geval een
mooie herinneringsmedaille.
Daarna was het tóch wel tijd geworden voor
een borrel, vond iedereen.
Buiten het springkussen waren er ook diverse spelletjes aanwezig, waarbij vooral het
langlaufen met 3 personen op één ski erg in
de smaak viel. Hoewel, het was meer lachen
en vallen dan “laufen”. Hier kunnen we nog

van nagenieten op de gemaakte video en
foto’s.
Aan het eind van de middag werd alles
gereedgemaakt voor het Superbuffet,
gemaakt door de dames van de (eigen) catering. Alle salades, warme bami, saté met pindasaus en stokbroden vonden gretig aftrek.
Voordat iedereen mocht aanvallen werden
eerst de 3 dames - Anneke, Wil en Yvonne
- van het organisatiecomité in het zonnetje gezet. Zij hadden alles tot in de puntjes voorbereid en werden bedankt met een
mooie bos bloemen én applaus.
Tijdens de maaltijd werden de door de
bewoners aangeleverde anekdotes voorgelezen, waaruit bleek dat de Hermelijnstraat
zeker geen saaie straat te noemen is. De kleine kinderen mochten daarna nog grabbelen
in de Schatkist en kregen allemaal een verrassing.
Vervolgens werd iedereen getrakteerd op
ijstaart met slagroom, lekkere soesjes en
(mini) tompoucen. En toen was er weer koffie!!!!
Uiteindelijk werd alles rond 23.30 uur gezamenlijk weer opgeruimd en alleen aan de
slingers kon je de volgende ochtend nog zien
dat het feest was geweest.
Op naar het volgende jubileum, zullen we
maar zeggen.

is op zoek naar nieuwe

REDACTIELEDEN
Mail naar wijkkrant.tanthof@orange.nl
of bel Henk Klootwijk, 015-2612535
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Bedrijf in de Wijk

Gezond en lekker
in je stoel zitten

uit zakt. De belasting van uw rug wordt daarmee sterk verminderd.
Elke fauteuil wordt op maat gemaakt. Hiervoor
maakt de zitspecialist gebruik van een speciale passtoel. Van cruciaal belang zijn zithoogte, zithoek tussen rug en dijbenen, zitdiepte,
armsteunhoogte en de steun ter plaatse van
de lendenen. Bij het proefzitten in de showroom kunt u de invloeden van deze 5 factoren
op spectaculaire wijze ondergaan. Uw reporter
kan het u van harte aanbevelen. Van drempelvrees hoeft geen sprake te zijn. Iedere particulier die gewoon goed wil zitten is na afspraak
van harte welkom en er wordt dan alle tijd
voor u uitgetrokken.

foto’s :Henk Klootwijk

Een tweede bedrijf is gevestigd aan de
Cyclotronweg 17 in Delft: occasionbedrijf
“Steef van Delft”. Hier krijgen tweedehands
sta op stoelen een grondige opknapbeurt. Het
mechanische gedeelte wordt geheel gereviseerd en de stoelen worden opnieuw bekleed.
De kwaliteit van deze stoelen wordt gegarandeerd en de aanschaf is voor belangstellenden met een wat smallere beurs uiterst aanSteef van der Kruit en zijn partner Marjan trekkelijk.
Nooteboom begeven zich sinds 2002 in de
meubelbranche. Begonnen met tweedehands Voor beide vestigingen geldt: uw adviseur weet
stoelen kregen de zaken vooral via internet al een vaak onduidelijke zitvraag te vertalen in
snel zo’n omvang dat binnen de kortste keren een duidelijke en die vervolgens ook te beanteen behoorlijke loods in Delfgauw nodig was woorden. En er wordt maatwerk geleverd. Dus
om een 30 exemplaren kwijt te kunnen. Steef geen onzin met een tweede stoel gratis. Maar
begon toen de kriebels te krijgen om wat meer gewoon één stoel die volkomen op uw lichaam
over de materialen en constructies te weten te en wensen is toegesneden. Tijden na uw aankomen. Hij begon zelf een beetje te knutselen koop kunt u nog altijd voor eventuele bijstelen rolde als vanzelf in de wereld van maatwerk lingen aan uw stoel op Steef en Marjan terugen sta op stoelen. Hij zocht en kreeg contacten vallen. Gewoon ouderwetse service bij een up
met fysio- en ergotherapeuten en ontwikkelde to date onderneming.
zich steeds meer tot een expert op het ingewikkelde terrein van het gezond en lekker zitten. Steef en Marjan gefeliciteerd met dit mooie
In 2006 begonnen een aantal zorgverzekeraars bedrijf!
contact met hem op te nemen en hieruit volgden als vanzelfsprekend de verzorgingshuizen. Zorgdrager gezond zitten
tel 015 285 05 49
Nu, in 2008, beheren Steef en Marjan een Sadatweg 129
tweetal bedrijven. Aan de Sadatweg 129 is Postbus 202
“Zorgdrager gezond zitten” gevestigd. In de 2600 AE DELFT
daar gevestigde showroom kunt u proefzitten info@zorgdrager.eu
op moderne en klassieke modellen relaxstoelen. www.zorgdrager.eu
Deze zijn van Nederlands fabricaat waaronder
de firma Fitform. De vormgeving is gebaseerd Steef van Delft occasion sta op stoelen
op uitgebreid wetenschappelijk en medisch tel 015 285 37 92
onderzoek wat resulteerde in ontspannen en Cyclotronweg 17
vooral rugvriendelijk zitten. Eén van de tech- Postbus 202
nische snufjes is de kantelverstelling. De rug- 2600 AE DELFT
leuning en zitting kantelen hierbij in één bewe- info@steefvandelft.nl
ging samen naar achteren. Hierdoor blijft u in www.steefvandelft.nl
de juiste zithoek zitten waardoor u niet onder-

Door Jan van Dijk
Wie kent ze nog? De echte ouderwetse
rookfauteuils met de rechte rug en brede
armsteunen, lekkere brede zitting en vaak
met leer bekleed. Daar zat je uitstekend in
en ook na langer gebruik kwam je er nog fit
en lenig uit. Dat kun je van veel hedendaagse stoelen niet meer zeggen! Vooral bankstellen hebben een veel te diepe “zit” waardoor de gebruiker onderuit zakt en door de
zwaartekracht naar voren glijdt: het bekende hangen op de bank, het liefst met een
portie chips op schoot. Dat ondertussen
je rugwervels kans lopen op beschadiging,
zenuwbanen en aderen kunnen worden
afgeknepen komt vaak pas bij het opstaan
tot uiting.
Steef van der Kruit kijkt mij wat mistroostig aan want hij heeft zich door zelfstudie
en opbouw van know how tot een specialist
weten te ontwikkelen op het gebied van de
ergonometrie van het “zitten”. Hij weet daarom precies wat er allemaal fout kan gaan. En
er gaat heel wat fout. In zorginstellingen bijvoorbeeld zijn de bewoners zelf verantwoordelijk voor het meubilair in hun privé ruimte. Dat is geen goede zaak. Juist hier zou het
verzorgend personeel training moeten krijgen
waardoor zij cliënten kunnen adviseren bij de
keuze van zitmeubelen. Dit om toekomstige
klachten te voorkomen.

Wijkkrant Tanthof
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deell 23
In Deel XXII waren we aangekomen bij
het begin van de 20e eeuw. Deze eeuw
luidt de grote veranderingen in. Het
landelijke gebied van Abtswoude komt
onder druk te staan van de groei van de
stad Delft. Op 1 januari 1921 worden Hof
van Delft en Vrijenban opgeheven. Het
grondgebied wordt verdeeld tussen Delft,
Schipluiden en Pijnacker. Na de Tweede
Wereldoorlog wordt die ruimte gebruikt
voor de aanleg van de Delftse wijken
Tanthof, Buitenhof en Voorhof. Vanaf
1975 wordt het nog overgebleven deel
van de Lage Abtswoudse Polder betrokken in de Reconstructiewet MiddenDelfland, waardoor nieuwe natuur- en
recreatiegebieden langs de zuidrand van
Delft worden aangelegd. In de volgende
delen wordt deze geschiedenis beschreven, maar af en toe zal ook een aflevering
gebruikt worden om een oude boerderij
of boerderijplaats te beschrijven. Dit deel
is daar een voorbeeld van. Het gaat om
Abtswoude 27a. Dit erf staat nu bekend
als kampeerterrein ‘De Gruttto’van het
NIVON. Op 21 juni, de bekende MiddenDelflanddag, kunt u De Grutto bezoeken,
Koffie, thee en limonade staan klaar en
vanaf 12.00 uur wordt Ierse muziek ten
gehore gebracht.

Abtswoude 27a
Tot aan de grondruil van 2004 tussen Delft
en Schipluiden lag deze boerderijplaats in
de gemeente Delft iets ten zuiden van de
Mandjeskade. De gemeentegrens lag toen
op de overgang van de weg Abtswoude naar
de Harreweg. Met het graven van de Delff
(de Schie) vanaf 1000 werd dit hoogveengebied ontgonnen. De boerderij behoort tot
een van de oudste vestigingsplaatsen van
de ontginning. Vanaf einde 11e eeuw wordt
hier al geboerd tot 1960 toen de boerderij is gesloopt wegens bouwvalligheid. De
boerderijplaats is dus zo’n 900 jaar oud. Op
bijgaande Militair Topografische Kaart uit
1850 van J.F.A. Panhuijs is de ligging goed te
zien, evenals de toen nog bestaande boerderij tussen 27a en de Mandjeskade. Rechts is
de spoorbaan (uit 1845) te zien en nog meer
naar rechts de Schie. De boerderij wordt op
deze kaart Bouwlust genoemd. Opvallend
zijn de twee oprijlanen (stippellijnen). De
rechtse oprijlaan gaat naar de Schieweg. De
linkse oprijlaan gaat naar de Abtswoudse
weg of Papsouwsewegh zoals die toen heette. De vraag is wat de hoofdoriëntatie van de
boerderij was.
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Uit een opmetingstekening van de Stichting
Historisch Boerderij Onderzoek is op te
maken dat de voorkant van de boerderij
georiënteerd was op de Schieweg en de achterkant op de Papsouwsewegh. De tekening
laat de oostgevel zien met rechts de opkamer en daaronder de drie luiken van de
melkkelder. De oprijlaan naar de Schieweg
bestaat nu niet meer. De oorzaak daarvan
zal de aanleg van de spoorbaan in 1845 zijn
geweest.
Het kruisteken met de letters IHS
De bovenkant van de drie melkluiken is
voorzien van een ornamentele boog met
boven elk luik een kruis. Deze ‘versiering’ hebben veel boerderijen in MiddenDelfland, vaak voorzien van de letters IHS.
Veelal wordt gedacht dat deze letters een
afkorting zijn van In Hoc Signum (Vinces).
Een Latijnse uitdrukking die ‘In dit teken
(zult gij overwinnen)’ betekent. Dit blijkt
niet het geval te zijn. De letters IHS zijn de
eerste drie letters van Jesus in het Grieks
(JHSOUS), een taal die door de christenen in de 2e eeuw na Christus nog werd
gebruikt. Wel mag worden aangenomen dat
het kruis, al dan niet in combinatie met de
letters IHS, een afweerteken was tegen kwade geesten. Onbekend is vanaf welke datum
dit teken in Midden-Delfland als ornament
boven de melkkelder is gebruikt. Andere
voorbeelden zijn Abtswoude 47 met drie
kruisen boven de kelderluiken en Harreweg
61 (kruising Woudweg), die niet alleen drie
kruisen met IHS aan de voorzijde heeft,
maar ook nog twee kruisen met IHS aan de
kant van de Harreweg en een kruis met IHS
aan de andere kant.
Bewoners
De oudst bekende bewoner is ‘Dirk
Janszoon, naezaet van Lenaert Jan Tijssen’,
volgens een kaartboek van rond 1578 van
Jan Jansz. Potter gemaakt in opdracht van
het Weeshuis der Gereformeerden binnen
Delft. Omstreeks 1670 wordt de laatste
boerderij op deze plek gebouwd door Arij
Arijense Suijcker en deze blijft tot 1712 in
de familie. Dan wordt de boerderij verkocht
aan Arij Willemsz van Rhijt. In 1746 verpacht Arij de boerderij aan Pieter Verdoes.
Arij verkoopt hem rond 1765 aan Cors

Pleunen, die hem achttien jaar later weer
verkoopt aan Jan van Dalen. In 1805 blijkt
‘koopman’ Jan van Wijk eigenaar te zijn,
want deze verkoopt het bezit in dat jaar op
een veiling aan Gerrit Hopman, bouwman,
wonende te Vrijenban. Het gaat om ‘een
bouwmanswoning bestaande in een woonhuis, boes, kaarnmolen, paardestalling, varkensschuur, spoelingsputten, twee hooibargen en een wagenschuur en weilanden ter
grootte van 25 morgen en 500 roeden liggende van de Delftse Schieweg tot de Harreweg.
Voorts weilanden ter grootte van 7 morgen liggende van de Delftse Schieweg tot
de Groenewegse Watering’. In totaal zo’n 28
hectare groot.
Gerrit Hopman overlijdt in 1825 en heeft
eerder in zijn testament bepaald dat zijn
vrouw en drie dochters elk een vierde deel
van zijn bezit zullen erven. In 1831 overlijdt
een ongetrouwde dochter, zodat haar moeder haar erfdeel krijgt. Een van de twee overblijvende dochters, Geertruida, trouwt met
Gerrit Hendrik Sunder en zij kopen de erfdelen op van moeder en zus. In 1845 verkopen zij een strook grond aan de Hollandsche
Yzeren Spoorweg Maatschappij. Hun zoons
Gerrit en Hendrik erven na de dood van
hun ouders ieder de helft van de boerderij,
die dan de naam Bouwlust heeft. Gerrit verkoopt zijn helft voor 15.000 gulden aan broer
Hendrik, die de boerderij nalaat aan zijn
zoon Gerrit Sunder. Omdat Gerrit’s vrouw
de boerderij van haar ouders in Schipluiden
erft, verkopen zij Bouwlust aan Johannes
Adriaanszoon Kester. Hij geeft de boerderij
de naam ‘Op hoop van zegen’. In 1951 erft
Johannes Kester de boerderij, die in 1960
gesloopt wordt. Johannes verhuist naar de
nieuwe boerderij aan de Abtswoudseweg,
waar nu zijn zoon Aad Kester woont
(Abtswoude 27).
Huub van ’t Hart,
hvthart@planet.nl
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