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

Door Henk Klootwijk
U zult wel schrikken als U deze kop leest. Het is helaas wel waar.
Het komt niet door het gebrek aan de redacteuren. Wij hadden er
net twee nieuwe bij. Neen, het ligt aan de gemeente Delft, waarvan
de politiek roept, dat de wijkkranten zo belangrijk zijn. De politiek
heeft een paar jaar geleden bedacht dat de subsidies beter gecontroleerd moeten worden. Daar zijn wij het natuurlijk mee eens.
Maar gooi niet alles in een pot, want er zijn altijd uitzonderingen.
De redactie van Uw wijkkrant ontving ineens veel minder subsidie.
Wij waren in een hoekje geduwd waar wij helemaal niet thuis horen.
Diverse pogingen om gesprekken te voeren hebben geresulteerd in
een discussie over bezuinigingen zonder te kijken naar een definitieve oplossing. Gezien het feit dat wij te weinig geld hadden voor een
krant, hebben wij besloten de wijkkrant nummer 7 niet uit te brengen.
In december komt dan de laatste krant. Wij zullen daar wel iets bijzonders van maken.
De Wijkkrant Tanthof bestaat dan 10 jaar.
Ook de redactie vindt het jammer dat wij nu moeten stoppen.
Wij waren graag doorgegaan.

Op de voorpagina heeft U reeds kunnen
lezen wat de redactie met de krant moet gaan
doen.
Toch leveren wij U weer een krant met veel
inlichtingen en wetenswaardigheden.
Aandacht voor het oogstfeest.
Ook de 380kVkabel is weer aan de orde.
Ook de vaste rubrieken zijn weer aan de orde.
Een daarvan willen wij er toch even uitlichten.
De geschiedenis komt met het 25ste deel.
Wij wensen U weer veel leesplezier.

Wijkkrant Tanthof is een uitgave van
bewoners van de wijk Tanthof,
Gemeente Delft,
het Belangen-platform Tanthof en de
Brede Welzijnsorganisatie Delft.
De redactie bestaat uit:
Henk Klootwijk,
Theo Postma
Paula Devilee
en Jan van Dijk.
De technische realisatie:
Stan van Adrichem.
Drukwerk:
fa. Alevo
De wijkkrant verschijnt dit jaar 8 keer en
wordt huis-aan-huis bezorgd.
De redactie behoudt zich ten alleen tijde het recht voor tot het inkorten en/
of al dan niet plaatsen van ingezonden
stukken.
Redactieadres
per post: Bogotalaan 2
2622 AB Delft
per e-mail:
wijkkrant.tanthof@orange.nl
Als U de krant niet ontvangen heeft,
kunt hem altijd ophalen bij de adverteerders,
de bibliotheek, de Hofstee of The
Border.
Mocht U klachten hebben kunt U dat
mailen naar bovenstaand adres of bellen
naar: Henk Klootwijk - tel: 015-2612535.
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• Belangenplatform Tanthof:
Abtsregt 17 2622 KN Delft
e-mail: belangenplatformtanthof@tanthof.nl
• Wijkagenten
Anita van Heesewijk tel: 06-54263571
Michel Kroone tel: 06-21883929
• politie algemeen:
0900-8844
noodgevallen: 112
• Servicedienst openbare ruimten
Gemeente Delft:
tel: 14015
• Grof Huisvuil:
tel: 14015
• Wijkcoordinator: Ivonne Vlooswijk
Postbus 340 – 2600 AH Delft
Tel: 015-2197157
e-mail: ivlooswijk@delft.nl
• Wijkopbouwwerker:
Cherif Jeffali
tel.:06-48982237
e-mail: c.jeffali@breedwelzijndelft.nl
• BHTD				
Postbus 634 2600 AP Delft
e-mail: info@bhtd.nl
• Vestia Delft
Oostblok 1 2612 PB Delft
tel: 015-2120707
• DUWO
Postbus 54 2600 AB Delft
tel: 015-2192200
• Vidomes
Postbus 32 2600 AA Delft
Tel: 015-2513655
• Woonbron Delft
Aart van de Leeuwlaan 8
Postbus 2346 3000 CH Rotterdam
Tel: 015-8880500
reparaties: 015-2516700
e-mail: delft@woonbron.nl
• Meldpunt Bezorgd:
Van Bleyswijckstraat 91
Tel: 0900-0400405
• Telefooncirkel:
Mevr. C. Klootwijk
tel.015-2612535;
e-mail: henk_jazz@wanadoo.nl
• The Border:
Tel: 015-2627936
e-mail: deborder@wanadoo.nl
• Abstwoudse Bos:
Klachten: 010-2981020
• DCMR-Geluidshinder/
vliegtuiglawaai
010-4733333
• Stop huiselijk geweld:
0900-0400484
• Consultatiebureau voor Senioren:
Bleyswijckstraat 85
088-1239988
• Wijkcentrum de Hofstee:
Sandinoweg 149 2622DW Delft
015-2612712
a.romberg@breedwelzjndelft.nl
• Startpunt:
Van Bleyswijckstraat 91 2613 RR Delft
015-2140707

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

Op het zoekplaatje van wijkkrant nummer 5 zijn geen goede oplossingen binnengekomen.
Daarom plaatsen we het nog een keer en
een ietsje uitgezoomd.
Dus nogmaals;waar in Tanthof is deze
foto genomen?

Uw oplossing, met uw adres en telefoonnummer moet uiterlijk maandag
17 november 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.

december
17

november

Wijkkrant Tanthof

door Ivonne Vlooswijk

door: Ivonne Vlooswijk

Gemeente werkt hard aan
voorbereiding
ophogingen Tanthof-West

Open dag Gemeente Delft

door Jan van der Burg

In de wijkkrant Tanthof, uitgegeven
medio 2007, is de planning opgenomen
van de uit te voeren werkzaamheden
aan wegen en riolering als gevolg van
optredende restzettingen. Deze planning, gebaseerd op voorlopige conclusies, opgewerkt uit de gegevens bepaald
uit eerder uitgevoerde rioolinspecties
in het gehele gebied, moet helaas worden losgelaten. Om het systeem goed te
kunnen laten functioneren, zeker als men
de normale levensduur van rioolbuizen
in ogenschouw neemt, blijkt het uitvoeren van plaatselijke herstelwerkzaamheden onvoldoende te zijn. Dit kwam naar
voren bij het doorrekenen van het gehele rioleringssysteem. Vandaar dat extra
hoogtemetingen worden uitgevoerd om
de juiste hoogteligging van het systeem
nog zorgvuldiger in kaart te brengen.
Dit aanvullend onderzoek heeft er toe
geleid dat vertraging en wijziging in de
eerder aangegeven planning is op getreden. Of de volgorde van ingeplande straten waar werkzaamheden moeten worden verricht hetzelfde blijft, is nog maar
de vraag.
Naar verwachting ligt er dit jaar een nieuwe planning op tafel, die na vaststelling
zo snel mogelijk in de wijk zal worden
gepresenteerd, zodat volgend jaar een
start met de werkzaamheden kan worden gemaakt.

Wijkkrant Tanthof

foto: Stan van Adrichem

De verzakkingen in Tanthof-West zijn
veel bewoners een doorn in het oog. De
gemeente werkt momenteel hard aan de
voorbereidingen van het ophogen van
straten en rioleringen. Omdat aanvullend
onderzoek nodig was moet de planning
helaas worden aangepast. De gemeente
zal deze nieuwe planning zo snel mogelijk
in de wijk presenteren, zodat volgend jaar
kan worden begonnen met het opknappen van riolen en straten.

De Politie zal op deze dag weer een demonstratie boeven vangen geven.
Tijdens de Landelijke Politiedag op zaterdag 11 oktober 2008, houden de gemeente Delft en de Brandweer Delft-Rijswijk
Open dag. Van 10.00 uur tot 16.00 uur kunt
u rond de Jacoba van Beirenlaan een kijkje
in de keuken nemen van gemeente, Politie
en Brandweer en kunt u zich vermaken bij
“Slinger in de Wijk” een door de buurt georganiseerd feest. De Open dag is nieuw voor
de gemeente Delft en komt in plaats van de
Wijkenmarkt die vorig jaar in de Hofstee
werd gehouden.
Wat is er te doen?
Er zijn verschillende kraampjes met informatie en voorlichting en leuke doe-activi-

teiten. Ook voeren de brandweer en politie
spectaculaire demonstraties uit. Verder is
er onder andere een veegmachine voor een
ritje, een hoogwerker waaruit u de stad kunt
bewonderen, verschillende brandweerwagens die u kunt bekijken, (straat)theater en
nog veel meer. Kinderen kunnen zich laten
schminken en springen op het springkussen. Kortom, voor ieder wat wils.
De open dag wordt gehouden op en rondom het terrein het hoofdbureau van de
politie Delft (Jacoba van Beierenlaan) en
de brandweerkazerne (Krakeelpolderweg).
Houd voor het volledige programma de
Stadskrant in de gaten.

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.
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Honden en hondenpoep
Door Henk Klootwijk
Het
zomerreces
van
het
Belangenplatform Tanthof is weer
voorbij. Er is in die periode niet veel
gebeurd. Op 3 september j.l. is het platform weer bij elkaar gekomen.
Allereerst was de heer van Engelenburg
bij de vergadering aanwezig. Hij is projectleider Stadsbeheer voor Delft Zuid.
Hij was er op verzoek van het platform,
omdat wij wel eens wilden weten hoe
de stand van zaken is. Er liggen wel
plannen, maar veel zal er niet gedaan
worden, omdat eerst geld moet loskomen van de bouw van de kantoren.
Gezien de slechte stand van zaken in de
kantoorwereld zal dat nog wel even op
zich laten wachten.
In een van de volgende wijkkranten zal
er bericht over komen. Wij houden U
op de hoogte zodra er nieuws is.
Een van de nieuwe wijkagenten, Kees
Duivenvoorden, was aanwezig om kennis te maken.
In de volgende krant zal een kennismaking plaatsvinden. Dit is een gevolg
van het beleid binnen de politie dat de
wijkagenten na een aantal jaren moeten rouleren.
Binnenkort zullen wij een antwoord
krijgen over onze brief over de 30 km
zone op de Derde Werelddreef.
De gemeente wil de problemen rond
de hondenpoep aanpakken. Er zal een
werkgroep uit het platform gevormd
worden.
Over de A4 en het Airport zijn niet veel
nieuws. Wel over de 380kV kabels. Er is
een TNO rapport. De stichting zal ons
en U daar over berichten.
De volgende vergadering is, zoals altijd
op de eerste woensdag van de maand
en dus op 1 oktober 2008. Dan is de
krant helaas nog niet in Uw bus.
De eerstvolgende na deze krant is op 5
november. Voor de agenda kijkt U in de
Stadskrant van de zondag ervoor.
Het vindt plaats in de Hofstee en begint
om 1930 uur.
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Een hond is voor velen onmisbaar gezelschap, maar hij kan ook voor irritatie zorgen.
De gemeente heeft daarom twee belangrijke regels opgesteld: Honden moeten aan
de lijn en als hondenbezitter moet u de poep van uw hond opruimen. Het zakje met
de uitwerpselen kunt u in iedere afvalbak of ondergrondse container voor grijs afval
deponeren.
Op deze regel zijn twee uitzonderingen:
op de uitlaatstroken hoeft u de uitwerpselen niet op te ruimen,
op een renveld mag de hond loslopen.
De uitlaatstroken en renvelden zijn herkenbaar aan de speciale borden. U kunt ze vinden op
www.gemeentedelft.info en op
www.delftdoet.nl.
In Tanthof bevinden
de uitlaatstroken zich aan:
Willem Dreeslaan
Meerkoetpad
Busbaan Tanthof
Uilensingel
Krekelpad
Kalfjeslaan
Sandinopad
Iqbal Mashipad
Aziëlaan
Derde Wereldreef
Sadatweg
Laan der Verenigde Naties
Uitrenvelden:
Libellepad
Kikkerweg
Koekamp
Iqbal Mashipad
Aziëlaan

Het Belangenplatform Tanthof
organiseert een informatieavond
in de Hofstee
op 13 november 2008
Aanvang: 19.00 uur
Doel:
Info voor vrijwilligersorganisaties
over de problematiek in de wijk zoals
bijvoorbeeld:Belangenplatform, verkeer, 300kV kabels e.d.

foto: Stan van Adrichem

Van de vergadertafel

De regels op een rij:
Ruim de poep van uw hond op
Houd uw hond aangelijnd
Uw hond mag alleen vrij rondrennen op
de hondenuitrenvelden
U mag de hondenpoep alleen laten liggen
op de hondenuitlaatstroken
Gratis afvalzakjes kunt u ophalen bij de
gemeente aan de Staalweg 1
Wat kunt u als u overlast ervaart?
U kunt bijvoorbeeld hondenbezitters attent
maken op de regels of een straatschoonmaakactie organiseren. Geef uw vragen,
suggesties en klachten door aan de gemeente via
www.gemeentedelft.info/melding.
Of bel hiervoor met het Infopunt
Stadsbeheer,via nummer 14015.
Ook dat kan helpen.

Wijkkrant Tanthof

Bedrijf in de Wijk
ZZP-er (zelfstandige zonder personeel)
Fred Flipse, loodgieter
door Theo Postma
Voor mijn eerste klus als nieuw redactielid ben ik zaterdagochtend, 24 augustus, bij
Fred Flipse op bezoek geweest.
Fred heeft nog een gedegen technische
opleiding aan de LTS, van de Made, gevolgd.
De inrichting van zijn eigen keuken is een
prachtig visitekaartje. Na 14 jaar voor een
groot bedrijf, ENECO, te hebben gewerkt
maakte hij in oktober vorig jaar de stap naar
ZZP-er. De trend is dat aannemers externe krachten voor projecten inhuren Op het
gebied van gas en water is er werk genoeg
voor een ervaren monteur. Maar waarom zou een wijkbewoner voor F.F. moeten kiezen: een zelfstandige is veel flexibeler, s’avonds en in het weekend kunnen ook
klussen worden aangenomen. Bij storingen
komt er altijd dezelfde monteur.
Maar hoe zit het dan met vakanties, vraag
ik. Fred heeft twee collega’s die tegelijk met
hem als zelfstandige zijn begonnen. Ze
assisteren elkaar in dat soort gevallen maar
ook werken ze samen bij het aannemen en
uitvoeren van omvangrijke opdrachten.
Voor installatie en onderhoud van uw keuken, badkamer of verwarming kunt u bij
Fred Fipse terecht maar ook voor problemen met de riolering, verzakkende gasleiding of te hoog grondwater.
Het maken van offerte’s rekeningen etc. op
de pc is nog het grootste probleem voor
Fred, maar daarmee kan hij altijd terugvallen op zijn charmante echtgenote.
Adres
Wouwstraat 14 , 2623 HJ Delft

foto:Theo Postma

Telefoon: 06 51745853
Bereikbaar van 8.00 t/m 19.00
voor een spoedeisende storing altijd
Internet: www.ffinstallatie.nl
E-Mail: info @ ffinstallatie.nl

Wijkkrant Tanthof
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Cursus decoratieve recycle kunst
Bij voldoende deelnemers start er op woensdag 8 oktober weer de cursus decoratieve
recycle kunst in het wijkcentrum.
Het is een flexibele cursus die ruimte laat
voor de wensen en ideeën van de cursisten,
zodat iedereen zijn creativiteit kan ontplooien. Van weggooi materiaal zoals wasmiddel flessen en limonade blikken worden de
mooiste kunstzinnige voorwerpen gemaakt
als sier maar ook als gebruiksvoorwerp.
De cursus wordt gegeven door Lucy de Haas
grafisch/decoratief ontwerpster
De cursus kost € 30,00 voor 10 lessen excl.
materiaal.

Creeer je eigen woonsfeer
Met de herfst weer in het vooruitzicht krijgen veel mensen weer de kriebels
om hun huis een andere sfeer en kleur te
geven.
De cursus creëer je eigen woonsfeer helpt
om je ideeën uit te werken en om
nieuwe ideeen op te doen. De cursus duurt
6 weken en is op de vrijdagochtend.
Bel voor info of kom langs in het wijkcentrum.

Engelse les voor beginners
Bij voldoende deelnemers zal er een cursus
engels voor beginners
starten op de woensdag middag van 14.4515.45 kosten € 25,00
voor 10 lessen.
De Les Engels licht gevorderd heeft ook nog
een paar plaatsen vrij
die cursus is op woensdag 13.30-14.30 kosten ook € 25,00.

Cursussen
Er starten ook nog een aantal cursussen
gaan in de eerste week in de eerste week
van oktober. Heeft U belangstelling van een
van onze activiteiten bel dan gerust naar
wijkcentrum de Hofstee voor informatie
en inschrijving. De cursisten die al ingeschreven staan worden gebeld voor de exacte datum.
Het cursus aanbod vind U in de activiteiten
ladder, let op de computer cursus is van de
donderdag naar de dinsdag gegaan.

SPREEKUUR WIJKAGENT
Donderdag 9 oktober
Donderdag 23 oktober
Donderdag 6 november
Donderdag 20 november
Donderdag 5 december
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10.00-11.00
10.00-11.00
10.00-11.00
10.00-11.00
10.00-11.00

Pilates
Pilates is een training voor Body & Mind
welke geschikt is voor iedereen. Elke deelnemer kan op zijn/haar niveau deelnemen aan
de (met name grond)- oefeningen. Het hele
lichaam komt aan bod in de Pilates les.
Pilates kent 5 basis principes welke zijn:
ademhaling- beheersing- concentratie- centrum waarmee bedoeld wordt de romp,
(rugspieren, buikspieren en stabiliteit) en
nauwkeurigheid.
De Pilatesles wordt gegeven op rustige
muziek. De Pilates oefeningen worden op
een rustig tempo uitgevoerd. Wanneer u
regelmatig deelneemt aan Pilatesles zult u
merken dat u zich krachtiger voelt, leniger
wordt en uw houding verbeterd.
Om mee te doen heeft u een handdoek
nodig om op te liggen en draagt u makkelijk zittende kleding. Trainingsbroek, t-shirt
en sokken.
Jolanda Cinjee, de Pilates instructeur is gediplomeerd.
Start bij voldoende deelnemers op vrijdag 7
november 9.30-10.30 kosten € 25,00 voor
10 lessen.

Gratis computergebruik
aan de Venstertafel
Elke werkdag van 09.00-11.30 uur kan
er gratis gebruik gemaakt worden van
de computertafel in de Hofstee.
Op de woensdagavond van 19.00-21.00
kan er ook van de venstertafel gebruik
gemaakt worden.
Op deze dag is er deskundige begeleiding aanwezig.

Olé Spaanseles in de Hofstee
Op Dinsdag 7 oktober starten er bij voldoende deelnemers de cursussen Spaans
licht gevorderd van 19.30-20.30 en beginners van 20.30-21.30. Kosten € 25,00 voor
10 lessen en € 15,00 voor het boek.
Dus wilt U zich volgend jaar verstaanbaar
kunnen maken op vakantie in een Spaans
talig land geef U dan op per
telefoon 015-2612712
of kom langs op de Hofstee.

Familie bingo
De gezellige familie bingo is weer van start
gegaan, iedereen is welkom
1 x per maand op de vrijdagavond vanaf
19.30 de bingo begint om 20.00 uur.
Schrijf de volgende datums maar vast op de
kalender 10 oktober/7 november/
12 december.

Kinderbingo
Voor de allerkleinste is er de 1e woensdag
van de maand van 14.00-16.00
De kinderbingo met leuke prijsjes en natuurlijk iets te snoepen en te drinken.

Activiteiten in het Wijkcentrum
maandag
Bloedprikken(Reinier de Graaf)
Yoga			
Schilderen(inloop)		
Biljart			
Yoga			
Yoga			
Klaverjassen 2de maandag vd. maand

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

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

09.00-11.00
09.30-11.30
09.30-11.30
09.30-11.00
13.30-15.00
14.00-16.30
14.00-16.30
14.00-16.00
14.00-16.00
15.15-16.45
19.30-20.30
20.30-21.30
19.00-20.30
19.00-21.00
19.00-21.00

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

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

donderdag
Bloedprikken(Reinier de Graaf)
Fietscursus			
Vrouwen klussen(optie bij vold. deeln.)
Naaicursus			
Biljarten
Fietscursus			
Klaverjassen			
Naailes
		
Digitale Fotografie (per sept.2008)   

08.15-09.00
09.15-11.15
09.30-11.00
09.00-10.00
09.00-12.00
13.00-15.00
14.00-17.00
19.00-21.00
19.30-21.30

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

09.30-10.30
09.30-11.30
09.30-12.00
20.00-23.00

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

Activiteiten locatie Israellaan 2
dinsdag
Speel-o-theek		

09.15-10.30

vrijdag
Speel-o-theek		

19.30-20.30

zaterdag
Speel-o-theek		

10.00-11.30
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Kinderfysiotherapie met een vleugje
kinderyoga
Inleiding
Kinderen ontdekken de wereld met een
enorme intensiteit.
Volwassenen zijn zich niet altijd bewust van
de hoeveelheid prikkels waaraan kinderen
worden blootgesteld.
Wij beseffen ook niet dat kinderen veel tijd
nodig hebben om opgedane indrukken te
verwerken. Wanneer de hoeveelheid prikkels te belastend wordt, kan dit leiden tot
bijvoorbeeld concentratieproblemen, boosheid, agressief gedrag, slaapstoornissen of
onvermogen om zichzelf te vermaken.

Kinderen ontdekken de wereld heel actief
en beweeglijk. Maar naast de vele inspanning en prikkels hebben ze ook ontspanning
en rust nodig.
Het zou dus vanzelfsprekend moeten zijn
kinderen ook ontspanning aan te bieden.
Inspanning en ontspanning horen elkaar af
te wisselen, dat brengt een kind in balans.
Toch blijkt in de praktijk soms moeilijk om
er een vorm voor te vinden. Kinderyoga is
daarvoor heel geschikt.
Het wordt aangeboden op een aansprekende manier.

Een kind voor de tv of ander beeldscherm
zetten is niet - wat sommige weleens denken,- ontspanning voor een kind.
Door de tv of het beeldscherm krijgen ze
nog steeds veel prikkels te verwerken en
bovendien biedt tv of het beeldscherm geen
enkele ruimte voor lichamelijke ontwikkeling, het gebruik van zintuigen en de ontdekking van het eigen ik.

Door yoga komen kinderen meer in contact
met zichzelf en hun innerlijke wereld. Dat
maakt ze beter bestand tegen de -soms ingewikkelde - buitenwereld.
Yoga heeft een goede uitwerking op het
lichaam.
Het bevordert:

In onze westerse maatschappij ligt de nadruk
op leren en denken (de cognitieve ontwikkeling) en wordt het belang van de lichamelijke en emotionele ontwikkeling nog wel eens
onderschat.
Maar wie goed in zijn vel zit en zelfbewust
is, is veel beter in staat nieuwe dingen op te
nemen en te verwerken.
Waarom is Yoga van belang voor onze kinderen?

een goede lichaamshouding
de motorische vaardigheden
een goede weerstand
de werking van spieren, organen, de bloedsomloop
Naast het fysieke aspect gaat het bij yoga
ook om de ademhaling, de aanraking en
de zintuigen. Hierdoor wordt het kind in
zijn hele wezen aangesproken. Alle mentale, emotionele, en spirituele facetten komen
bij yoga aan bod en daardoor zie je verbetering van:

het zelfvertrouwen
het zelfbewustzijn
het concentratievermogen
de emotionele groei
Dat maakt yoga nu zo bijzonder. Je wordt er
lichamelijker sterker en geestelijker evenwichtiger van. Daarbij geeft yoga vooral plezier in het ontdekken en ervaren. Kinderen
vinden het heerlijk allerlei lichaamshoudingen te onderzoeken, met hun adem te spelen en hun zintuigen te gebruiken.
Daarom vinden kinderen yoga heerlijk om
te doen. Door met yoga te beginnen leg je
een goede basis voor een gezond evenwicht
tussen lichaam en geest.
Kinderfysiotherapie met een vleugje kinderyoga vormt een uitstekende combinatie
om spelenderwijs met leuke oefeningen het
kind in zijn ontwikkeling te stimuleren.
Simone Radema
Spreeuwenstraat 15		
2623 GV Delft
 2 62 32 30
06-5090 8272
www.f ysiotherapiesimoneradema.nl

Alevo
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Marco Polo: na de brand
10 JARIG BESTAAN

Het is alweer enige tijd geleden dat een
grote brand het clubgebouw van Scouting
Marco Polo trof en een groot deel van het
pand ernstig beschadigde.
Inmiddels is duidelijk geworden dat niet
hoeft te worden overgegaan tot complete
herbouw van het pand, maar kleinschalig zullen de herstelwerkzaamheden ook
niet zijn.
De groep is inmiddels druk bezig om de
middelen hiervoor bij elkaar te krijgen.
De leden houden zich bezig met financiële
acties, zoals het beheren van de fietsenstallingen op Parkpop en Waterpop.
Ook heeft de groep uit diverse hoeken
financiële of materiële steun ontvangen, van
kleine giften van ouders tot grotere anonieme giften en van kampeermaterialen van
andere Scoutinggroepen tot tegoedbonnen
van bedrijven, waarvoor wij niet genoeg
kunnen bedanken.
Inmiddels zijn ook de zomerkampen voorbij en is het nieuwe Scoutingseizoen begonnen.
De noodlocaties voor de komende maanden zijn gelukkig rond, waardoor de speltakken weer gewoon hun opkomsten kunnen draaien.
Voor de Scouts, Explorers, Stam en
Plusscouts is dit op de zolder van het
Kruithuis aan de Schiekade.
De Bevers en Esta’s kunnen in het Buurthuis
de Boerderij op Abtswoude 13 terecht.
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Bent u benieuwd hoe het er bij de opkomsten aan toe gaat en wilt u uw kind een keer
mee laten doen?
Dat kan!
Kom gewoon eens langs en ontdek hoe leuk
Scouting nog steeds is!
Opkomsttijden
• Bevers (5 tot 7 jaar)
zaterdag
10.00 – 11.30 uur
• Esta’s (7 tot 11 jaar)
zaterdag
10.00 – 11.30 uur
• Scouts(11 tot 14 jaar)
zaterdag
14.00 – 16.00 uur
• Explorers(14 tot 18 jaar)
vrijdag 19.30 – 22.30 uur)
• Stam(18 tot 23 jaar)
vrijdag vanaf 20.30 uur
• Plus-scouts (23 jaar en ouder)
vrijdag vanaf 22.00 uur

Ruim 10 jaar geleden hielden de toen
nieuwe wethouders een hagenpreek in
de wijken om aandacht te schenken op
de wijkaanpak. In Tanthof was dat Jan
Torenstra, die zelf de Wijkaanpak in zijn
portefeuille had. Het eerste wat hij zei
was het feit dat het aantal wijken vergroot zou worden.
Dat betekende dat Tanthof een aparte wijk werd. Tijdens deze vergadering
vonden een aantal bewoners dat zij daar
iets moesten doen. Resultaat was dat er
tijdens een aparte bewonersvergadering besloten werd dat er weer een wijkkrant moest komen. In december 1998
kwam die uit. Het was toen een A4-tje.
Wel in de kleur geel, want dan viel het
op. 1k ben met veel plezier begonnen
met de toenmalige redactie. Ik heb het
toen steeds voortgezet met veel andere redactieleden. Nu is het moment
gekomen dat wij door omstandigheden
met droefenis in het hart moeten stoppen. Ik hoop dat U met veel plezier en
soms met wat ergernis mijn columns
heeft. gelezen. Ik vind het jammer dat
ik er weinig schriftelijke reacties op heb
gehad, ondanks dat wij weten dat de
wijkkrant veel gelezen wordt. En niet
alleen door bewoners zelf, maar ook ver
daarbuiten.
Daar moest ik aan denken toen de
redactie besloot te stoppen.
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De VAK in Tanthof
De VAK heeft een eigen dansstudio en atelier in Wijkcentrum de Hofstee, tot december kun je starten of
instromen bij veel cursussen. Meer informatie op www.vak-delft.nl.
Met je Delftpas krijg je op elke cursus boven de € 100,- maarliefst € 30,- korting!

• De Kunstklas (8-12 jaar)
start 8 oktober, twaalf lessen
op woensdagmiddag
van 13.30 tot 15.00 uur
• Kindercursus klei (8-12 jaar)
instroom, op maandag
van 15.30-17.00 uur
• Dansspeeltuin (2,5-3,5 jaar)
instroom, op maandag
van 9.45 tot 10.30 uur
• Dansspeeltuin (3-4 jaar)
instroom op maandag
van 10.30 tot 11.15 uur
• Algemene dansvorming (4-5 jaar)
instroom op maandag
van 16.00 tot 16.45 uur
• Algemene dansvorming (6-7 jaar)
instroom op maandag
van 16.45 tot 17.45 uur
• Algemene dansvorming en ballet (7-9 jaar)
instroom op maandag
van 17.45 tot 18.45 uur
• Jazzdans (9-10 jaar)
instroom op dinsdag
van 17.00-18.00 uur
• Jazzdans (11-13 jaar)
instroom op dinsdag
van 18.00 tot 19.00 uur
• Hiphopjazz & musical (11-13 jaar)
instroom op woensdag
van 16.30 tot 17.30 uur
• Muziekspeeltuin (1,5-2,5 jaar)
op dinsdag van
van 9.30 tot 10.30 uur
• Muziekspeeltuin (2,5-4 jaar)
instroom op dinsdag
van 10.30 tot 11.30 uur
• Introductie toneel (7-9 jaar)
instroom op vrijdag
van 16.00 tot 17.00 uur
• Introductie toneel (10-12 jaar)
instroom op vrijdag
17.00 tot 18.00 uur
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Kinderen

• Toneelspelen de basis 1 (7-9 jaar)
instroom op woensdag
van 13.30 tot 14.30 uur
• Toneelklas 1 (10-12 jaar)
instroom op woensdag
van 14.30-16.00 uur
Jongeren
• Het jongerenatelier (12-15 jaar)
instroom op vrijdag
van 16.00 tot 17.30 uur
Volwassenen

instroom op vrijdag
van 9.30 tot 12.00 uur
• Het Atelier
start 9 oktober,
twaalf lessen op donderdag
van19.30 tot 22.00 uur
• Kalligrafie
start 3 november,
zes lessen op maandag
van 9.30 tot 12.00 uur
• Buikdans
start 8 december
12 lessen op maandag
van 19.00 tot 20.00 uur
• Stemvorming
instroom op woensdag
van 19.00 tot 20.00 uur
• Kamerkoor klassiek
instroom op woensdag
20.00 tot 21.00 uur
Lezingen:
Hoogtepunten uit 2000 jaar
kunstgeschiedenis,
start 9 oktober,
zes lessen op donderdag
van13.30 tot 15.30 uur
Italiaanse kunst,
start 27 november,
zes lessen op donderdag
van 13.30 tot 15.30 uur
De VAK,
centrum voor de kunsten
Locatie Sandinoweg 149
015-2602840

• Basis tekenen en schilderen,
instroom op vrijdag
van 13.00 tot 15.30 uur
• Aquarelleren
instroom op woensdag
van 9.30 tot 12.00 uur
• Portrettekenen en schilderen
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Derdewerelddreef locatie
van derde straatactie WVVT
Op 18 juni heeft de Werkgroep Veilig
Verkeer Tanthof weer actie gevoerd. Deze
keer was de Derdewerelddreef gekozen als
locatie.

De politie had als locatie de Syriësingel gekozen, waarheen het verkeer werd afgeleid. Dit
in plaats van een fuik op de Derdewerelddreef
zelf. Dat bleek heel goed te werken. Doordat
de auto’s moesten afslaan en een drempel
nemen, werd de snelheid laag. Voordeel was
ook dat wij van de WVVT meteen aan de linkerkant van de auto’s stonden. Dat maakte het
makkelijker om met de chauffeurs te praten.
De politie had het initiatief genomen om naast
de WVVT-actie een laserapparaat in te zetten. De 30 km zone begint bij het kruispunt
met de Bikolaan en de Bogotálaan. Naar de
Syriësingel is het dan nog 100 meter Op dat
korte stukje 30 km zone werd de snelheid van
de auto’s gemeten. Een enkeling reed keurig
30, nogal wat auto’s reden tussen 30 en 40,
en er waren een aantal auto’s die de 40 km
ruim passeerden. De politie had stevig ingezet.
Naast wijkagent Michel Kroone waren er vier
collega’s die enthousiast meededen: Marleen
Paulussen, Marion Haffet, Aristides Fortes en
Colin van Lit.
Net als bij de vorige acties zat het weer goed
mee. Anders dan bij de acties op de Valkenlaan,
werd de snelheid nu wel gemeten. Bij overschrijding van de 30 km grens richtte de politieagent als eerste het woord tot de chauffeur.
Daarna, of als de snelheid in orde was, legde
de WVVT actievoerder het doel van de actie
uit en overhandigde een flyer over risico’s van
te hard rijden in een woonwijk en een presentje in de vorm van een parkeerkaarthouder en/
of een sleutelhanger. Bijna iedereen reageerde vriendelijk op de actie, een enkeling raakte
in de war (van de ruim aanwezige politie?) en
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De eerste twee acties werden op de Valkenlaan
in Tanthof Oost gehouden. Daar lijkt de actie
al aardig effect te hebben. We hebben een aantal reacties gekregen dat daar nu rustiger gereden wordt. Op de Derdewerelddreef wordt
vaak erg hard gereden. Een goede reden om de
derde actie op die plaats te houden.

reed pardoes de struiken van de groenzone
in, sommigen waren wat geïrriteerd of recalcitrant: “Ach werkelijk, reed ik 8 kilometer te
hard?, wat belangrijk”.
Anders dan op de Valkenlaan bleek niet iedere automobilist te weten dat ze in een 30 km
zone reden. Ze dachten soms dat de 30km
alleen geldt vanaf de Bikolaan tot het bruggetje bij de Syriësingel, of tot de trambaan van
de Israellaan. Op zich dus al nuttig om mensen uit te leggen dat een zone geldt vanaf het
bord tot aan een bord dat expliciet aangeeft
dat de zone eindigt. In het geval van Tanthof,
zowel west als oost, is bijna de hele wijk 30
km zone.
De meeste mensen die (iets) te hard rijden
geven dat toe. Confronterend wordt het als
die mensen wordt gevraagd waarom ze dan
niet altijd 30 rijden. Tijdwinst? Nee, dat is het
niet, weet iedereen. Maar wat dan wel? Het
zou mooi zijn als automobilisten zichzelf die
vraag af en toe eens stellen. Langzaam rijden
is niet alleen veiliger, vooral voor kinderen
en andere zwakke verkeersdeelnemers. Maar
ook een stuk rustiger. Minder geluidhinder en
ook minder luchtvervuiling. Kortom: we gunnen ons zelf en elkaar meer leefbaarheid.

Net als bij de vorige acties was de actie opgezet in nauwe samenwerking met de gemeente (afdelingen buurtwerk en mobiliteit) en het
BWD in de personen van Ivonne Vlooswijk,
Jan Kees Verrest en Cherif Jeffali.
Het was naar ons idee een nuttige actie. Als
WVVT, en ook de politie, zijn we echter niet in
staat de hele dag of meerdere dagen te posten.
We hopen dan ook dat het belang van langzaam (= veilig) rijden in de wijk gaat leven bij
de bewoners. Dat bewoners erover praten bij
de school, bij de winkel of bij een buurtfeest. Je
moet er toch niet aan denken dat die gesprekken pas op gang komen als er een slachtoffer
gevallen is.
Werkgroep Veilig Verkeer Tanthof.
Aris Schellinkhout, Fred Verwaijen, Henk
Klootwijk
De WVVT is bereikbaar via de website www.
tanthof-oost.blogspot.com,
per post: Zwaluwstraat 7,
2623 HD Delft
of via de leden:
Aris Schellinkhout, aris@casema.nl
Fred Verwaijen, verwaijen@orange.nl
Henk Klootwijk, henk_jazz@orange.nl
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Resultaten van de WVVT enquête
onder Tanthofbewoners
Even voorstellen
De WVVT is een werkgroep voor verbetering van de verkeersveiligheid in de wijk.
De werkgroep is eind 2007opgericht en
bestaat tot nu toe uit drie wijkbewoners. De
WVVT werkt nauw samen met de gemeente, poltie en BWD.
Bij de verkeersveiligheid is de snelheid van
groot belang. Daarom is bijna heel Tanthof
30 km gebied. Het probleem is echter dat
nogal veel mensen te hard rijden met hun
auto. Er is in april een actie op straat
gevoerd om de automobilisten aan hun
verantwoordelijkheid en de 30-km grens
te herinneren. Om te weten te komen wat
de wijkbewoners hiervan vinden, is een
enquête gehouden.
Enquête onder bewoners
Op 5 april 2008 is in Tanthof huis aan huis
een folder van de WVVT verspreid. Daarin
was beschreven wat de risico’s zijn van harder rijden dan 30 km. Om een idee te krijgen wat de wijkbewoners zelf vinden van
de 30 km zone zat er in het foldertje een
enquête. De enquête kon worden ingeleverd bij winkels en scholen.
Aantal ingeleverde formulieren
Er zijn bij de 9 inleverpunten 106 fomulieren ingeleverd. Uit beide helften van de
wijk (oost en west) zijn ongeveer evenveel
formulieren ingeleverd. Dat is opvallend,
omdat er in oost veel meer inleverpunten
waren dan in west. Ook stonden de straatacties aanvankelijk alleen in oost gepland.
Blijkbaar hebben vooral mensen die echt
wilden laten weten wat zij ervan vinden de
moeite genomen de enquête in te leveren.
Die nemen dan ook de moeite om een inleverpunt te vinden.
Vier mensen hebben hun adres niet opgegeven. Hun reacties tellen wel mee, maar ze
loten niet mee voor de kadobon. Er was één
formulier dat alleen naam en adres bevatte,
maar geen ingevuld formulier. Leuk geprobeerd, maar die doet niet mee met de verloting.
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Optellingen
Het valt misschien op dat niet alle totalen
uitkomen op 106. Dat komt omdat een aantal mensen meerdere vakjes hadden aangekruist. Het is lastig om daar iets mee te
doen. We hebben ze nu soms geteld bij beide antwoorden en soms niet meegeteld bij
de antwoorden, zodat het totaal toch in de
buurt van 106 komt.
Commentaar
De antwoorden op de eerste twee vragen
lijken wel verkiezingsuitslagen in een communistisch land: (bijna) iedereen (89 – 95%)
is vóór de 30-km zone en vóór de harde
aanpak van overtreders. Toch vind 65% van
de respondenten het een goede zaak dat de
bewoners van Tanthof zelf iets doen aan het
harde rijden van hun medebewoners. Nu
was uit de vraag niet duidelijk af te leiden
of men vond dat er ofwel handhaving door
het gezag is ofwel actie vanuit de bewoners.
Maar het lijkt erop dat die 65% bedoeld dat
het allebei nodig is.
Het is alleen jammer dat van de 68 mensen
die het een goede zaak vindt dat bewoners
zelf iets doen heeft tot nu toe niemand aangeboden mee te helpen.
Conclusie
Toen we met de actie begonnen hebben
we even gedacht: wat gaan we doen als de
meerderheid in de enquête aangeeft dat de
30-km zone weg moet? Die uitslag is er dus
niet gekomen. Van de respondenten vindt
bijna iedereen de 30-km zone en goede
zaak en vindt dat overterders moeten worden aangepakt, hard dan wel zacht. Omdat
maar 1,5 % van de 7000 verspreide enquêtes in ingeleverd, zegt het resultaat eigenlijk
weinig. De grote meerderheid van de mensen in Tanthof (98,5%) heeft niet de moeite genomen de enquête in te vullen en in
te leveren. Zij zijn dus de grote zwijgende meerderheid, van wie we maar moeten
raden wat ze van iets belangrijks als verkeersveiligheid in hun eigen wijk vinden.

De uitslag
Hieronder staat een lijstje met de uitslag.
Wat vindt u van de 30-km zone
in Tanthof		
106
1 -heel goed!		

101/95%

2 -het zal wel		
1/1%
3- er wordt toch te hard
gereden, wat maakt het uit 2/2%
4- onzin,
meteen afschaffen!		
2/2%
Wat vindt u dat er moet gebeuren met
mensen die harden dan 30 rijden?
105
1-hard aanpakken		
93/89%
2-voorzichtig aanpakken 11/10%
3-niet aanpakken
0%
4-belonen, dan wordt die
30km-zone tenminste
afgeschaft		
1/1%
Wat vindt u van de actie
van de WVVT 104
1-hoog tijd dat bewoners
zelf iets gaan doen		
68/65%
2-handhaven van
snelheidsregels is een zaak
van de overheid		
34/33%
3-helpt toch niet		
1/1%
4-die 30-km zone
moet weg,		
1/1%
Wijk
106
Oost			
West			

52
50

Onbekend		

4

Aris Schellinkhout.
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Welk ondergronds tracé
gaan de 150 kV en de 380 kV
volgen?
Dinsdag 9 september hielden de burgermeesters Verkerk en Rodenburg van
Delft en Midden-Delfland en onder meer
de wethouders Koning en Bolten van
Delft en de wethouders Van der Kamp en
Van den Berg een persconferentie in restaurant Onder Ons in de Kerkpolder.
De persconferentie was speciaal belegd
over de voorkeur van beide gemeenten
voor het nieuwe ondergrondse tracé dat
de 150 kV hoogspanningsleiding, die
nu langs Tanthofdreef en Kruithuisweg
loopt, zou moeten gaan volgen.
Toezegging minister
in de Tweede Kamer
De Stichting Delft zegt NEE tegen bovengronds 380 kV voert al geruime tijd actie
tegen een bovengrondse aanleg van de 380
kV leiding. Mede als gevolg daarvan heeft
minister Maria van der Hoeven op 26 juni
in de Kamer toegezegd dat 10 kilometer
ondergronds zal worden aangelegd.
Dit houdt in dat langs Tanthof vanaf de
spoorlijn Delft – Rotterdam tot aan het A4talud de 380 kV leiding in elk geval ondergronds zal gaan. Dat is een belangrijk resultaat, maar de Stichting zou ook graag zien,
dat het deel langs de A4 (dus onder meer
langs Tanthof West) ook ondergronds wordt
aangelegd. Het gaat maar om anderhalve
kilometer extra.
De minister wil dit om allerlei redenen
niet toezeggen. Om de bewoners van Delft
en Midden-Delfland tegemoet te komen,
deed zij wel de toezegging dat de bestaande bovengrondse 150 kV leiding ook ondergronds zou kunnen worden aangelegd. De
vraag is nu voor welk tracé gaat worden
gekozen.
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Twee opties van TenneT
Uitvoerder Tennet heeft nu nader onderzoek gedaan naar mogelijke tracés voor die
ondergrondse aanleg en komt met twee
opties.
(1) Aanleg langs het bestaande tracé.
Hiermee wordt bedoeld het ondergronds
brengen van de 150 kV leiding vanaf het
stijgdaalpunt in de bocht in de Tanthofdreef
bij NS Station Delft Zuid tot aan de
Kruithuisweg en vandaar wordt de 150
kV weer bovengronds aangehangen aan de
nieuwe 380 kV masten langs de A4 tot aan
Wateringen. Uiteraard wordt het deel van
de bestaande 150 kV leiding in het recreatiegebied Kerkpolder tot aan Wateringen
dan ook gesloopt, net als de masten langs
Kruithuisweg tot aan het stijgdaalpunt bij
NS Station Delft Zuid.
(2) Aanleg langs het nieuwe ondergrondse tracé van de 380 kV. Hiermee wordt
bedoeld dat bij de kruising van de 380 kV en
de 150 kV ter hoogte van Sportpark Tanthof
de 150 kV met de 380 kV mee ondergronds
gaat tot aan het voorziene stijgdaalpunt
langs de A4 ter hoogte van de kruising met
het Sint Maartensrechtpad.
Voorkeur van Delft en Midden-Delfland
De twee gemeenten op de persconferentie herhaalden dat zij vinden dat de 380 kV
helemaal ondergronds moet worden aangelegd en dat de 150 kV in dat geval in de
geul van de 380 kV kan worden meegenomen. De minister wil echter niet meer dan
10 kilometer van de 380 kV ondergronds
aanleggen. Dit betekent dat er dan een
stijgdaalpunt komt in de hoek van het Sint
Maartensrechtpad en het A4-talud en dat

de 380 kV samen met de 150 kV vanaf dat
punt bovengronds langs het westelijk deel
van Tanthof West komen te lopen op masten van 55 meter hoogte. De bewoners van
het westelijk deel van Tanthof West worden dan geconfronteerd met gezondheidsrisico’s van geïoniseerd fijnstof.
Bovendien zijn de hoge masten met een
enorme hoeveelheid draden hier zeer
gevaarlijk voor vogels.
Ook wordt het open landschap hier op de
grens van Delft en Midden-Delfland ernstig gedegradeerd door deze supermasten.
De gemeenten zijn hier, samen met de
Stichting Delft zegt NEE tegen bovengronds 380 kV, fel op tegen en zijn van
mening, dat dan op zijn minst het stijgdaalpunt moet worden verplaatst naar de
noordoostelijke oksel van de A4 en de
Kruithuisweg.
Mening van de Stichting
De Stichting is net als de gemeenten voor
volledige ondergrondse aanleg. In elk geval
moet het stijgdaalpunt voorbij de Gaag
worden gelegd, zodat ook de waarde van
het natuur- en recreatiegebied Kerkpolder
wordt beschermd tegen de negatieve
invloeden van de supermasten.
De aanleg van het stijgdaalpunt bij het Sint
Maartensrechtpad is in geen geval acceptabel. Voor de Stichting is de absolute
ondergrens de aanleg van het stijgdaalpunt
bij de Kruithuisweg. Alleen in dat geval is
de Stichting er voor om de 150 kV ondergronds mee te laten lopen met de 380 kV.
Is dit voor de minister onacceptabel, dan
dreigen de bewoners van het westelijk deel
van Tanthof West geconfronteerd te worden met een “dubbele” leiding aangehangen op de supermasten.
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worden gelegd. Dit zou heel goed nieuws
zijn voor zowel de Volkstuinvereniging ‘De
Vrije Tuinder’ als voor de Kindertuinen
‘De Zonnebloem’ en de woningen langs de
Tanthofdreef, die dan verlost worden van de
kabels vlak boven hun hoofd.
De uitslag van dit overleg is nog niet bekend.
Overigens moet hetzelfde probleem wordne opgelost indien voor optie 1 wordt gekozen.
Het lijkt de Stichting verstandig dat de
gemeente Delft nu ook over een oplossing
voor dit probleem onderhandelt met de
minister.
Het is onwaarschijnlijk dat TenneT/EZ na
het verwijderen van de bovengrondse 150
kV verbinding tussen NS Station Delft Zuid
en de A4 alsnog in een latere fase bereid is
te willen onderhandelen over de verbinding
van Sportpark Tanthof naar het bestaande
stijgdaalpunt bij NS Station Delft Zuid.
Gezien het voorgenomen beleid (voor elke
km bovengronds 380kV wordt een bestaande km bestaande 150 kV ondergronds
gebracht) is er zeker ruimte om voornoemde verbinding ondergronds te brengen.

Om dit te voorkomen moet in dat geval volgens de Stichting de 150 kV ondergronds
worden aangelegd onder zijn bestaande
tracé langs Tanthofdreef en Kruithuisweg
(optie 1).
De gemeente Delft ziet hier wel bezwaren,
zoals het weer overhoop halen van de pas
aangelegde ecozone langs de Kruithuisweg
en de onderdoorgang van wegen en tunnels.
Verbinding met noodcentrale
een apart probleem
Langs de Schieweg staat een noodcentrale
van Eneco.
Die is met een kabel onder de spoorbaan
door middels een stijgdaalpunt bij het
NS station Delft Zuid verbonden met de
bestaande 150 kV leiding.

Wijkkrant Tanthof

Deze verbinding moet blijven bestaan om in
noodgevallen extra stroom te kunnen aanvoeren op het net.
Dat betekent dat als er voor optie 2 wordt
gekozen, er dan toch een 150 kV verbinding moet blijven bestaan vanaf Sportpark
Tanthof tot aan de bocht Tanthofdreef om
de noodcentrale te kunnen aantakken op
het net.
De vraag is of die dan bovengronds blijft
(zoals nu) of ondergronds moet worden
aangelegd.
Dit laatste is wel door de minister toegezegd. De gemeente heeft hier met het ministerie van EZ en TenneT over gesproken.
De leiding zou dan ondergronds langs/
onder het fietspad langs de Tanthofdreef

PS. De Stichting is zich er van bewust dat de
informatie in dit artikel ingewikkeld is vanwege de verschillende opties en de voor- en
nadelen.
Bewoners die vragen willen stellen kunnen
deze stellen aan onderstaand emailadres.

Huub van ’t Hart
Stichting Delft zegt NEE
tegen bovengronds 380 kV
Email: tegendraads@xs4all.nl
Web: www.delftgaattegendestroomin.com
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Oogstfeest bij Kinderboerderij Tanthof
Op 30 augustus was het weer Oogstfeest bij de Kinderboederij.
Wij plaatsen de fotoreportage hiervan die gemaakt is door Anneke Postma

Demonstratie van Wolspinnen
Met de trein mee

Pannenkoeken bakken

even lachen voor de foto

geschminkte gezichten

In de ballenbak
De oogst
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Lekkere honing

Laat je eens beschilderen

Eenden vangen

Waterballet

Brood bakken

Dreamgirls
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Pony rijden

Voetbal-actie
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deell 25
In Deel XXIII over de voormalige boerderijterp van Abtswoude 27a, nu in gebruik
camping de Grutto, is kort gesproken
over het voorkomen van het IHS-teken
boven de kelderluiken van de boerderij
aldaar. Verschillende vragen zijn gesteld
over het voorkomen van het IHS-teken
bij meerdere boerderijen in Delfland. In
totaal gaat het om 40 boerderijen in Delft
(Klein Delfgauw en Schieweg), Delfgauw,
Pijnacker, Rodenrijs, Kethel, Vlaardingen
(Zuidbuurt), Maassluis, Maasland en
schipluiden. Vandaar dat in dit deel aan
dit onderwerp iets uitgebreider aandacht
wordt besteed.
Religieus erfgoed
Dit jaar is het jaar van het religieus erfgoed.
Het IHS-teken dat veel voorkomt boven de
kelderluiken van Delflandse boerderijen is
zo’n voorbeeld van religieus erfgoed. 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.
Drie mooie voorbeelden van dit IHS-ornament zijn te zien in de Holierhoekse en
Zouteveense Polder. De eerste is de boerderij Oostveenscheweg 7 met drie kelderluiken aan de voorzijde met het IHS-teken met
kruis. Een tweede voorbeeld is de boerderij
Abtswoude 47 met eveneens drie kelderluiken aan de voorzijde, maar met dit verschil
dat er alleen drie kruizen te zien zijn. De
letters IHS ontbreken. Een derde bijzonder
voorbeeld is Harreweg 61 met niet alleen
drie kelderluiken met het IHS-teken met
kruis, maar elk teken is aan de onderkant
ook nog voorzien van een driepuntig ornament. Bovendien heeft deze boerderij aan
beide zijkanten respectievelijk twee kelderluiken (oostzijde) en één kelderluik (westzijde) met het IHS-ornament. Overigens zijn
er in Midden-Delfland flink wat boerderijen met kelderluiken zonder het IHS-teken.
Of dit er ooit wel op heeft gestaan en zo ja,
waarom het ornament dan is verdwenen is
onbekend. Ook onbekend is vanaf wanneer
in Midden-Delfland dit ornament boven de
kelderluiken is verschenen. De oudste boerderijen met het IHS-teken stammen uit
de 17e en 18e eeuw. In zijn twee artikelen
legt de Delftse Jezuïet Dries van den Akker
s.j. een verband met de aanwezigheid van
de Jezuïetenorde, die vanuit hun statie in
Hodenpijl in de 17e eeuw de zorg op zich
hadden genomen voor de katholieke boeren in Delfland, toen het opdragen van de
katholieke mis officieel verboden was.
In Hoc Signum Vinces
In het standaardwerk van Huijts over de
ontwikkeling van de Midden-Delflandse
boerderij wordt niets gezegd over deze
ornamenten. In de special van de MiddenDelfkrant nr. 111 over boerderijen zegt Frits
van Ooststroom er het volgende over:”Een
opvallend verschijnsel zijn de afweertekens
boven de kelderluiken in de vorm van een
kruis. Niet zelden is dat kruis voorzien
van de letters IHS, de afkorting van In Hoc
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Foto 1: Oostveenscheweg 7
Signum ‘In dit teken (zult ge overwinnen)”.
De volledige Latijnse uitdrukking is dan In
Hoc Signum Vinces. Deze interpretatie van
IHS is afkomstig uit een overlevering over de
Slag bij de Milvische Brug op 28 oktober 312
in Rome tussen keizer Constantijn en zijn
rivaal Maxentius. Nadat Constantijn in zijn
droom een kruisbeeld zou hebben gezien en
een stem die zei ‘In Hoc Signum Vinces’ won
de keizer de slag. Als dank verruimde hij de
godsdienstvrijheid voor de christenen.
IHSOUS
Volgens bouwhistoricus Jean Penders echter is dit een onjuiste interpretatie. De letters hebben een oudere, Griekse oorsprong.
Het gaat om de eerste drie letters van de
naam Jezus in de Griekse spelling IHSOUS:
de jota, èta en sigma.Volgens Penders werd
het Grieks nog volop door de christenen in
de 2e eeuw gebruikt. Eerst werden alleen de
I en de H geschreven. In de 4e eeuw kwam
daar ook de derde letter bij, waarbij de sigma eerst als C, later als S geschreven werd.

Foto 2: Abtswoude 47
Penders verklaart alle andere interpretaties,
zoals die over keizer Constantijn, uit het
ontstaan van een volksgeloof. Dit zag het
teken als een afweerteken, dat het kwaad
op afstand moest houden. De uitleg van
Penders wil overigens niet zeggen dat de
afbeelding van het kruis en het IHS-teken
op de melkkelders in Delfland niet toch uit
dit volksgeloof is voortgekomen.
Drie kelderluiken
Dan resteert nog de vraag waarom er zo
vaak sprake is van drie keldertoegangen in
de melkkelders in Midden-Delfland. Eén
mogelijke verklaring houdt verband met het
verhaal over keizer Constantijn. Zijn moeder Helena kende een bijzondere verering
voor de Drie Koningen Caspar. Melchior en

Balthasar. Zij zorgde ervoor dat de relieken
(overblijfselen) van de Drie Koningen vanuit het Heilige Land naar Constantinopel
werden gebracht. Deze overlevering is met
die van de droom van Constantijn in verband gebracht. Zo is er een verband ontstaan tussen het getal 3 en het IHS-teken.
Volgens Penders echter ligt de verklaring
van de combinatie van het getal drie en het
IHS-teken in het gegeven dat het teken is
overgenomen door de Jezuïetenorde. Deze
orde, die in 1534 werd opgericht, zette drie
streepjes onder het IHS-teken, die de drie
nagels verbeelden waarmee Jezus aan het
kruis is gespijkerd. Ook was het deze orde
die een kruis boven het teken plaatste.

Foto 3 Harreweg 61
Of deze beide verklaringen van invloed zijn
geweest op de keuze voor drie kelderluiken,
of dat het hier simpelweg gaat om een constructievoorkeur van de melkkelder blijft
een open vraag.
Huub van ’t Hart, hvthart@planet.nl
Enkele bronnen:
Akker, Dries van den, ‘IHS-emblemen op
Delflandse boerderijen’, Midden-Delfkrant,
december 1993
Akker, Dries van den, ‘IHS-emblemen
op Delflandse boerderijen (2)’, MiddenDelfkrant, april 1994
Huijts, C.S.T.J., De ontwikkeling van de
Middendelflandse boerderij, Bureau van
Uitvoering Midden Delfland, Maasland,
1984
Meer, P. van der & F. Baur & P.Fr.L. Engelbregt
(red.), De Katholieke Encyclopaedie, deel
13. Amsterdam (Joost van den Vondel) &
Antwerpen (Standaard-Boekhandel), 1952
Hierin ‘IHS’: kolom 958
Meer, P. van der & F. Baur & P.Fr.L. Engelbregt
(red.), De Katholieke Encyclopaedie, deel
14. Amsterdam (Joost van den Vondel) &
Antwerpen (Standaard-Boekhandel), 1952
Hierin onder ‘Jezuïeten’: kolom 685-696
Ooststroom, Frits van, ‘Voor licht en lucht’, in:
Boerderijen & Erven van Midden-Delfland,
Midden-Delfkrant nr. 111, Maasland, september 2003
Penders, Jean, ‘IHS’, Utrechts Documentatie
Systeem http://www.documentatie.org/, juni
2007
Vries, Dirk J. de, ‘Boetepredikers en de IHSrage op gebouwen’. In Bulletin KNOB, 2004
(jrg. 103, nr. 3), blz. 91-105am

Wijkkrant Tanthof

