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Door Henk Klootwijk

Eind vorig jaar kreeg de wijk een ver-
zoek van de CDA-fractie van de gemeen-
teraad om een bezoek aan de wijk te 
brengen.
Zij waren dat zelf reeds van plan, maar 
het bleek dat zij de wijkkrant goed lazen 
en voelden zich aangesproken op een 
opmerking richting de raadsleden in een 
vorige krant. 

Op dat artikel hebben 2 fracties gerea-
geerd. Naast het CDA was dat de PvdA. 
Dat ging via een mail.
Op 2 februari waren zij te gast in de Hof-
stee.
Er kwamen diverse onderwerpen aan 
de orde. Ik heb gewezen op het feit dat 
men belangrijk vindt dat de wijkkranten 
bestaan. Het wordt echter voor de re-
dacties steeds moeilijker om het hoofd 
boven water te houden.

De heer de Vries gaf aan dat men bezig 
is om de jongeren opvang beter te orga-
niseren en niet alleen in The Border.
Ook kwam de piepende tram aan de 
orde. 

Het gezelschap vond dat er vanuit de ge-
meente te weinig aan gedaan werd. 
Er werd teveel aandacht besteed aan 
dezelfde problemen aan de Westvest. 
Dat zijn tijdelijke problemen. In Tanthof 
duurt het weer 10 jaar dat er wat aange-
daan wordt.

Uiteraard kwam de Zorg ook aan de 
orde. Vooral het kunnen blijven wonen 
in Tanthof kwam aan de orde. Dat is een 
groot probleem. Er zullen maatregelen 
moeten komen om dat op te lossen. Ook 
meer aandacht besteed worden aan zelf-
werkzaamheid bij ouderen.

Ook moet de bereikbaarheid van de wijk 
vooral voor ouderen en gehandicapten 
verbeterd worden. De bereikbaarheid 
van de ziekenhuizen is een klein beetje 
opgelost door een uurdienst van 82, wel-
ke in de avonden en de gehele zondag 
niet rijdt.

De raadsleden zeggen toe dit in hun 
programma mee te nemen en dankten 
iedere aanwezige voor hun inbreng.

Fractie CDA op visite
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Mei

8 april

Uw oplossing, met uw adres en 
telefoonnummer moet uiterlijk 
maandag 8 april 
bij de redactie zijn ontvangen.

Opsturen naar: 
Redactie Wijkkrant Tanthof, 
Bogotalaan 2, 
2622AB  Delft.
e-mail: wijkkrant.tanthof@online.nl 

Onder de goede inzendingen wordt 
een bedrag van €12,— verloot.

In de volgende wijkkrant wordt de 
oplossing bekend gemaakt.

Het zoekplaatje van wijkkrant nummer 
8 is nu wel geraden. 
Er zijn drie inzendingen binnen geko-
men. Alle drie goed. We hebben er dus 
eentje tussenuit getrokken.
De gelukkige is Bram Kok uit de 
Omanstraat 60.
Proficiat Bram , 
je hebt  €12,- gewonnen.
En dan nu weer de vraag, 
waar is dit zoekplaatje gefotografeerd?

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

Wijkkrant Tanthof is een uitgave 
van bewoners van de wijk Tanthof, 
Gemeente Delft en Breed Welzijn Delft.

De redactie bestaat uit:
Henk Klootwijk, Theo Postma,
Jan van Dijk, Ank van Vliet en 
Myriam van Ast-Stork.

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 te allen tij-
de 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@online.nl 

Als U de krant niet ontvangen heeft, u 
kunt hem altijd ophalen bij de adver-
teerders, de Hofstee of The Border. 

Mocht U klachten hebben kunt U dat 
mailen naar bovenstaand adres 
of bellen naar: 
Henk Klootwijk - tel: 015-2612535.

• Wijkagenten
  Hans van der Knaap, Mark Fiering
  Twitter: @WijkagTanthof
• politie algemeen: 0900-8844
  noodgevallen: 112
• Servicedienst openbare ruimten 
  Gemeente Delft:  
  tel: 14015
• Grof Huisvuil:
   tel: 14015
• Wijkcoordinatoren: 
  Tanthof Oost: Peter Puik  
  Postbus 78 – 2600 ME Delft
  Tel: 06 53155455  Werkdagen : ma - do
  e-mail: ppuik@delft.nl
  Tanthof West: Heleen van der Linden; 
  Postbus 78 - 2600 ME Delft
  Tel: 06 53989788
  e-mail: hvdlinden@delft.nl
• Wijkinspecteur Openbare Ruimte 
  Dave Moen e-mail: dmoen@delft.nl
• sociaal werker volwassenen
   Lida Kersten
   015 - 760 02 10 / 06 - 388 205 94
    l.kersten@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
• Telefooncirkel: 
   Mevr. C. Klootwijk tel.015-2612535; 
   e-mail: henk_jazz@ziggo.nl
• The Border:  
  Tel: 015-2627936
   e-mail: deborder@ ziggo.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
  015-7600210
  a.romberg@breedwelzijndelft.nl
• Startpunt:
  Van Bleyswijckstraat 91  2613 RR  Delft
  015-2140707
  info@startpuntwonenzorgwelzijn.nl
• Scouting Marco Polo:
   www.marcopolodelft.nl
• Ouderenproof: 
   Tel: 015-2620846
   ouderenproof.tanthof@gmail.com
• Belangenplatform Tanthof: 
   Sadatweg 95 2622 KN Delft 
   Tel.: 06-53411260
   e-mail: secretaris@tanthof.nl

Hier is weer de wijkkrant met veel nieuw-
tjes, zoals het bezoek van de CDA-fractie. 
Verder wijzen wij op diverse activiteiten in 
de scholen in de wijk. Ook wijzen wij U op 
de opknapbeurt van het winkelcentrum 
aan de Bikolaan.
Wij proberen U steeds op de hoogte te 
houden van nieuws uit de wijk.
Het dreigt wel een probleem te worden. 
In de vorige krant heb ik in deze rubriek 
reeds erop  gewezen.
Wij hebben een gesprek gehad met de 
gemeente en de BWD. Daar kwam uit dat 
wij moeten bezuinigen. Er komen meer 
problemen op ons af. De redactie is reeds 
druk bezig om te zien hoe wij het kunnen 
oplossen.
Er zijn wel wat oplossingen denkbaar, 
maar die moeten nog verder uitgewerkt 
worden. Het zou kunnen zijn dat wij een 
krant minder uit moeten brengen. Ook is 
er geopperd om niet meer huis aan huis 
te bezorgen, en ze neer te leggen op vaste 
punten.
Zoals ik reeds zei, zijn wij er nog niet uit.
Misschien heeft U ideeën hierover. Meld 
dat dan ons. 
Als ik met bewoners van de wijk praat dan 
wilt U hem allemaal behouden. Dan zul-
len wij het met zijn allen moeten doen.
Wij zijn benieuwd met welke oplossingen 
U misschien komt.    
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Verminderen van illegaal afval in Tanthof
De gemeente Delft gaat in 2013 op 
een bijzondere manier illegaal afval 
bestrijden. Dat is afval dat niet vol-
gens de regels voor inzameling is aan-
geboden. Medewerkers van de ge-
meente gaan huis-aan-huis met bewo-
ners in gesprek in buurten waar veel 
afval op straat terecht komt. Daarna 
gaan ze intensief handhaven. Dit ge-
beurt op elf locaties door heel Delft, 
elke maand op een andere locatie. 

Meestal gaat het goed
Het overgrote deel van de mensen biedt 
‘gewoon’ hun afval aan zoals ‘het hoort’, 
zeker in de eigen straat of buurt. Het is 
een kwestie van gewoonte en eigenbe-
lang. En toch ligt er vaak afval op straat, 
want niet iedereen kent de afvalregels, 
bijna niemand houdt zich altijd aan alle 
afvalregels (‘die ene keer…’) en een heel 
kleine groep houdt zich nooit aan de af-
valregels.  

Eerst praten, dan handhaven
Vanaf 1 mei staat een laan in Tanthof op 
de rol. In de eerste week van de actie 
gaan twee medewerkers van de gemeen-
te alle bewoners persoonlijk benaderen. 
Zij overhandigen een brief en een folder, 
geven uitleg over de afvalregels en vra-

gen de bewoner om medewerking. Want 
zonder medewerking van bewoners lukt 
het de gemeente en de woningcorpora-
ties niet om de straat schoon te houden. 
Bewoners maken zelf het verschil tussen 
een opgeruimde straat of een straat vol 
groot en klein afval. Zij hebben zelf ook 
het meest last van afval: een lelijk straat-
beeld, ongedierte, een onveilig gevoel en 
extra schoonmaakkosten. En zij hebben 
ook het meeste voordeel van een straat 
zonder troep. Tijdens de tweede en der-
de week gaan de medewerkers intensief 
handhaven. Daarbij geldt: de vervuiler 
betaalt. Overtreders krijgen niet alleen 
een bon, maar moeten ook de kosten van 
het opruimen betalen. Dat kan oplopen tot 
honderden euro’s. 

Aanbieding tennislessen: 12 lessen v.a  80,00 p.p.
(Geen lidmaatschap nodig)

Overdag: tussen 9.00-16.00 uur
Privéles:   2 pers.  12 lessen van  25 minuten 80,00 p.p.
Groepsles: 4 pers.  12 lessen van  50  minuten 85,00 p.p.
 
In de avonduren: vanaf 19.00 uur 
Privé-les:   2 pers.  12 lessen van  25 minuten 90,00 p.p.
Groepsles: 4 pers.  12 lessen van  50  minuten 95,00 p.p.

Deze aanbieding geldt voor personen 
die nog geen lid zijn van de club.

Tennisschool: Ramon de Vries  ( Tennisvereniging Tanthof Delft)
Voor info: emts50@hotmail.com 

• Houd u aan de afvalregels, bijvoor-
beeld: gebruik alleen uw eigen afval-
containers en zet nooit afval naast de 
container. 
Ziet u (illegaal) afval? Mail of bel de 
gemeente: www.delft.nl of telefoon 
14015. 
• Verzamelcontainer vol of kapot? 
Nieuwe of extra minicontainer nodig? 
Mail of bel Avalex: www.avalex.nl of 
telefoon 0900 – 0507.
• Heeft u oude elektrische appara-
ten, kapot of nog te gebruiken? De 
Kringloopwinkel haalt ze gratis op, mail 
of bel www.kringloopdelft.nl of telefoon 
015 – 2563838.
• U kunt ook Zwerf Afval Pakker 
(ZAPper) worden. U heeft ze vast wel 
eens gezien: buurtbewoners die met 
een grijper zwerfafval verwijderen. In 
Delft en omstreken steken inmiddels 
meer dan 250 mensen zelf de handen 
uit de mouwen om hun leefomgeving 
schoon te houden. Doe mee, alleen of 
samen met uw buren! U bepaalt zelf 
wanneer en hoe vaak u erop uittrekt. 
Bel 14015 voor een gratis grijper of kom 
langs bijnatuur- en milieucentrum De 
Papaver, Korftlaan 6. 

Als bewoner maakt 
u het verschil

T E N N I S L E S S E N
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Agenda Senioren-activiteiten  
 
Tip: noteer ze alvast op de kalender!

 Dag  Datum Activiteit Tijd en plaats

Maandag 18 maart Boulen 50+ 10.30 uur Hofstee

Maandag 18 maart Maaltijd Tast Toe ( € 5,50 betalen voor 14 maart) 17.30 uur Hofstee

Donderdag 21 maart Workshop 3. Electriciteit 13.30 uur Hofstee

Maandag 25 maart Boulen 50+ 10.30 uur Hofstee

Donderdag 28 maart Workshop 4. Verlichting 13.30 uur Hofstee

Dinsdag 2 april Boulen 10.30 uur de Hofstee

Maandag 8 april Boulen 10.30 uur de Hofstee

Maandag 15 april Boulen 10.30 uur de Hofstee

Maandag 15 april Maaltijd Tast Toe 17.30 uur de Hofstee

Maandag 22 april Boulen 10.30 uur de Hofstee

Maandag 29 april Boulen 10.30 uur de Hofstee

Maandag 6 mei Boulen 10.30 uur de Hofstee

Maandag t/m donderdag van 9.00 –  16.30 uur : Huiskamer, MINI-BIEB en venstertafel Hofstee geopend!  
Venstertafel ook op vrijdag van 9.30 – 11.30 uur.

Het jeu de boules-seizoen 
komt er weer aan!
door Jorie van Leeuwen

Als deze wijkkrant uitkomt, is het alweer 
half maart. Dan kan het al beter weer 
worden.  In de maanden december t/m 
februari was het nat en koud en soms 
lag er zelfs sneeuw en ijs! Dat was beslist 
geen tijd om lekker buiten jeu de boules 
te spelen…
Nu de lente in aantocht is, gaan we de 
boulesbaan weer eens goed onderhan-
den nemen en gezellig met de ballen 
aan de slag! Nogmaals: boulen is gratis 
en zelfs de ballen kun je, als de Hofstee 
open is, gratis lenen! En elke keer dat 
boulen op de agenda staat (en het rede-
lijk weer is), is er iemand aanwezig om 
u de kneepjes van het spel te leren. We 
zullen ook weer zorgen, dat de spelregels 
op het raam van de Hofstee geplakt wor-
den, net als vorig jaar.
Tot ziens op de boulesbaan dus!

www.knnv.nl/afdelingDelfland

Om te genieten van de natuur.  
Of om haar te bestuderen en te beschermen. 
De KNNV maakt je wegwijs in de natuur.

Wij sturen je zonder kluitje 
het riet in.

Nieuw!: 
Er zijn nu ook cd’s gratis te leen in de Minibieb! (klassieke muziek en muziek uit de jaren ‘60)

Ouderenproof Tanthof Oost & West
Seniorenpagina van de Wijkkrant Tanthof
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Ouderenproof op bezoek bij Woongroep “Nevel Nemas”
door Jorie van Leeuwen
Op maandag 28 januari 2013 hebben wij 
– de voltallige Ouderenproofgroep van 7 
personen –  een afspraak bij deze woon-
groep in de Harnaschpolder. 
Wij willen wel eens weten hoe het is om 
in een woongroep voor actieve 50-plus-
sers te wonen.

We wachten in de (zeer ruime) hal op 
elkaar en worden daar meteen hartelijk 
ontvangen door Henk Kloostra. Hij neemt 
ons mee naar de – ook zeer ruime cen-
trale ruimte, die het kloppend hart is van 
de woonvereniging. 
Daar ontmoeten de 49 bewoners elkaar 
om koffie of thee te drinken, te eten, te 
klaverjassen, schilderen of deel te nemen 
aan een yogales, spelletjesavond, een 
handwerkbijeenkomst of een leesgroep. 

Sinds kort is er in de tuin ook een jeu de 
boulesbaan, zodat de ontmoetingen zich 
ook buiten kunnen gaan afspelen, met 
elkaar, maar ook met de andere bewoners 
van de Harnaschpolder.
Twee dames van de woongroep hebben 
al lekker warme koffie en thee voor ons 
gezet en presenteren er ook nog een lek-
ker koekje bij. Tijdens de koffie vertellen 
Henk Kloostra, Henk Huesken en Agnes 
Wekker  ons enthousiast hoe blij ze met 
hun woongroep zijn.

Pas een jaar geleden zijn ze verhuisd naar 
hun appartement in dit gebouw aan de 
Kornalijn. Een aantal van de bewoners 
zijn ook zeer nauw betrokken geweest bij 
de voorbesprekingen met de gemeente 
en de bouwvereniging Vestia. 
De appartementen zijn ruim (100m2), 
licht en levensloopbestendig, dat wil zeg-
gen: alles op één verdieping, geen drem-
pels, een inloopdouche, bereikbaar met 
een lift, met een inpandig balkon (afsluit-
baar met een schuifraam).

 De bewoners ontmoeten elkaar regelma-
tig, niet alleen voor de gezelligheid, ze de-
len ook lief en leed met elkaar. Niet dat ze 
altijd op elkaars lip zitten, want deelname 
is uiteraard niet verplicht. 
Maar de plaatsingscommissie  let er wel 
op, of nieuwe bewoners in een woon-
groep passen. Het moeten in ieder geval 
“actieve senioren” zijn. 
Het gevoel van saamhorigheid is wel heel 
belangrijk. 
Samen kunnen ze heel veel. Maar als er 
op den duur professionele hulp nodig is, 
dan moet die ook geregeld kunnen wor-
den.

Binnen de woongroep zijn er een aantal 
commissies, zoals de beheercommissie, 
PR-commissie en de plaatsingscommis-
sie. Ook geven de bewoners een eigen 
blad “de Geranium” uit, om elkaar op de 
hoogte te houden. Alle bewoners van de 
woongroep delen samen de huurkosten 
van de gemeenschappelijke ruimte.
Er zijn veel mensen, die belangstelling 
hebben om in deze woongroep te komen 
wonen. 
Er is inmiddels een behoorlijke wachtlijst. 
Er zijn plannen voor een tweede woon-
groep, waar de mensen op de wachtlijst 
dan over mee kunnen praten. Waar deze 
woongroep zou kunnen komen?  Ergens 
in Delft, maar er is verder nog niets be-
kend. Er wordt ons aangeraden, dat we, 
als we echt belangstelling hebben, ons 
kunnen aanmelden voor de wachtlijst. 

Dan worden we uitgenodigd om naar de 
appartementen te komen kijken. Henk, 
Henk en Agnes nemen ons trots mee naar 
hun woning. 
Ze hebben niets te veel gezegd: wat een 
prachtige, ruime en lichte woningen! Wij 
vallen van de ene verbazing in de andere, 
want het uitzicht en de inrichting zorgen 
bij elk appartement toch weer voor een 
andere sfeer. Maar we merken wel duide-
lijk dat de bewoners het hier enorm naar 
hun zin hebben.
Wat zou het geweldig zijn, als wij zo’n ap-
partementencomplex in onze wijk zouden 
hebben! Levensbestendig wonen met veel 

ruimte en dan ook nog eens veel gezel-
ligheid en saamhorigheid ervaren in je 
(zeer) naaste omgeving! 

Gestippeld wonen en harmonicawo-
nen?????
Er zijn ook nog een andere mogelijkhe-
den om deze saamhorigheid te ervaren. 
Dat zijn “gestippeld wonen” en “harmo-
nicawonen”. Bij harmonicawonen  zijn 
er een aantal woningen, meestal  in een 
nieuwbouwwijk, bij elkaar gebouwd. Bij 
gestippeld wonen liggen de woningen niet 
bij elkaar, maar wel in eenzelfde flat of 
buurt.  Bij beide zijn er gemeenschappe-
lijke  ruimtes om elkaar te ontmoeten en 
dingen samen te doen. Op deze manier 
kun je ook een grote betrokkenheid met 
elkaar opbouwen, zodat je gezelligheid en 
saamhorigheid kunt ervaren. En dat zorgt 
weer, dat de bewoners zich gelukkiger 
voelen en bij elkaar terecht kunnen om 
lief en leed  te delen….
Nadat we een gezamenlijke foto hebben 
genomen van de Ouderenproof-leden en 
een aantal bewoners van Nevel Nemas 
(tip: draai de letters van deze neem eens 
om!), gaan we naar huis met een hoop 
informatie over nieuwe woonvormen voor 
ouderen. Enkelen van ons staan inmiddels 
op de wachtlijst om misschien mee te kun-
nen denken over een nieuwe woongroep 
elders in Delft. We hebben in ieder geval 
weer nieuwe ideeën gekregen om ons 
voor te bereiden op het ouder worden….. 
Meer weten? www.nevel-nemas.nl

Samen op de foto in de gemeenschappelijke ruimte van Nevel Nemas.

Ouderenproof Tanthof Oost & West
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maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

Activiteiten in het Wijkcentrum

Bloedprikken(Reinier de Graaf) 08.15-09.00
Trombosedienst  09.30-10.00
Yoga,  €25,-/10 lessen*  09.30-10.30
Fietsles €30,-/10 lessen  09.30-11.00
Biljart  €0,80/per keer  10.00-12.00
Biljart  €0,80/per keer  13.30-16.00
Tastoe eten & ontmoeten
elke3e vd. mnd.5,00 per keer**** 18.00-20.00
Slankklup 2e maandag v.d. Maand 19.00-20.00
Yoga  €25,-/10 lessen*  19.00-20.00
Yoga  €25,-/10 lessen*  20.15-21.15
Klaverjassen 2de maandag vd. maand 19.00-21.45

Biljart   €0,80/per keer  09.30-11.30
Keramiek  €50,-/10 lessen  09.30-11.30
Computerles €40,-/8 lessen)
(Basis/Internet/E-mail)  13.30-15.00 
Computerles €40,-/8 lessen)
(Basis/Internet/E-mail)  15.15-16.45
Biljart 50+   €0,80/per keer  14.00-16.30
Jokeren   €0,50/per keer  14.00-16.30
Tekenen en aquareleren €50,-/10 lessen*** 14.00-16.00
Digitale fotografie €50,-/10 lessen*** 19.00-20.30

Fietsles €30,-/10 lessen  09.30-11.00
Naailes €50,-/10 lessen  09.30-11.30
Ontmoeting/Wandelgroep  09.30-11.30
Biljarten  €0,80/per keer  09.30-11.30
Schilderen(acryl/olieverf) €50,-/10 lessen*** 09.30-11.30 
Fietscursus €30,-/10 lessen  09.30-11.00
Crea 50+ (1x per 14 dagen) €0,50/per keer 13.30-16.30
Biljarten  €0,80/per keer  13.30-16.30
Kinderbingo (1e wo v.d. mnd.) €1,50/per midd. 14.00-16.00
Technica 10 €1,20/per les  18.45-20.15
Biljarten  €0,80/per keer  18.30-21.00
Yoga  €25,-/10 lessen*  20.15-21.15

Bloedprikken(Reinier de Graaf) 08.15-09.00
Trombosedienst  09.30-10.00
Naaicursus  €50,-/10 lessen  09.00-11.00
Biljarten  €0,80/per keer  09.00-12.00
Klaverjassen  €0,50/per keer  13.00-16.30
Photoshoppen   €50,-/10 lessen*** 19.00-20.30
Koken  €50,-/5 lessen*  19.00-21.00

Biljart 50+  €0,80/per keer  09.30-11.45
Levensboek workshop ‘kijk op het leven 09.30-11.30’  
€7,50/per keer**  
Bingo 1 x per maand  20.00-23.00

Russ.kinderen Taal+Spel/€0,80/per keer 10.45-14 .00

Baby-kleuterbeurs 1 x per 3 mnd. 09.00-13.00 
Wordt per keer bekend gemaakt via posters en de wijkkrant
Tafel huren: €4,-

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

Iedereen is van harte welkom om de krant/week/maandbladen te lezen 
maar ook voor een gezellig  praatje met een kopje koffie/thee..

OPENSTELLING  LEESTAFEL  EN  VENSTERTAFEL 
(COMPUTER)  IN DE HOFSTEE:

KOFFIE- EN ONTMOETINGSOCHTENDEN 
IN DE HUISKAMER

Maandag   9.00-11.30 13.30-16.30
dinsdag  9.00-11.30 13.30-16.30
woensdag  9.00-11.30 en 13.30-16.30 uur 
donderdag  9.00-11.30 en 13.30-16.30 uur
vrijdag  9.00-11.30 uur

Even voorstellen….. TASTOE

  SPREEKUUR WIJKAGENT

Ook dit jaar kunt U weer terecht op het spreekuur van de 
wijkagenten met zaken die betrekking hebben op de wijk, 
U kunt zo binnen lopen tijdens het spreekuur maar ook via 
0900-8844 een afspraak maken. Houdt U er rekening mee 
dat er wel eens calamiteiten in de wijk kunnen voorkomen 
waardoor de wijkagent  verlaat is of niet aanwezig kan zijn.

Tijdstip van 10.00uur tot 11.00uur iedere maand in 2013

Maart:     7 + 14 April:  11 + 18
Mei:     2 + 9 Juni:    6 + 27
Juli:     4 + 18 Augustus:  22 + 29
September: 11 + 26  Oktober:  17 + 14
November:  21 + 28  December:  11 + 18

De gastvrouw bij de (nieuwe) ont-
moetingsochtend(en) in de huiskamer 
van Wijkcentrum De Hofstee

Sinds kort ben ik – Angelique van Peppen 
– als vrijwilliger werkzaam in de functie 
van “gastvrouw” in de HUISKAMER van 
Wijkcentrum De Hofstee op de dinsdag-
ochtenden.
Ik trof in het wijkcentrum een sfeervolle 
kamer aan, gezellig ingericht, klassieke  
muziek zachtjes op de achtergrond en 
een tal van actuele kranten op de leestafel. 
De koffiemachine met verse koffiebonen 
lachte me al toe, mijn ochtendje kon niet 
meer stuk.
Wat ik wel miste zijn bezoekers die bin-
nenlopen voor een praatje, een kopje kof-
fie en/of wat te lezen.
Als u dit stukje leest is de “huiskamer” 
verhuisd naar de voorkant van het wijk-
centrum, wel zo prettig. Een goede reden 
om binnen te stappen en te bewonderen.
Met ingang van dinsdag 12 maart a.s. wil-
len wij – op verzoek van enkele bewoners 
van Tanthof – elke dinsdag- en woensdag-
ochtend een ontmoetingsochtend hou-
den in de “huiskamer” tussen 09.30u en 
11.30u.
Maak uw buren, vrienden, familie (ook uw 
hond is welkom) hierop attent ….. de kof-
fie & thee staan klaar!
Op woensdagochtend zal Franny Pellicaan 
als gastvrouw aanwezig zijn.
Nieuwe gastvrouwen/-heren zijn nog van 
harte welkom! 
U kunt informatie inwinnen bij Wijkcen-
trum De Hofstee, 015 – 76 00 210
Lida Kersten l.kersten@breedwelzijndelft.
nl en 06 388 205 94
Zij probeert daar iedere maandagmiddag 
en donderdagochtend aanwezig en bereik-
baar te zijn!

Graag ontmoet ik u op dinsdagochtend,
Groet, Angelique van Peppen

TASTOE, iedere 3e maandag van de 
maand 18:00 – 20:00 uur

Veranderingen in BWD beheer 
Het professioneel beheer in wijkcentrum 
de Hofstee is per februari  2013 afgebou-
wd.  Met ingang van 2014 is het beheer 
van de locaties niet langer een taak van 
BWD: de gemeente heeft besloten de sub-
sidie aan BWD voor het beheer te stop-
pen. 

Wat betekent dit voor u 
als bezoeker van TASTOE?
De vier gastvrouwen van TASTOE, Anita, 
Wilke, Marian, Olga en Elsje verzorgen 
zelfstandig de inkopen, het koken en het 
opruimen voor Tastoe, iedere 3e maandag 
van de maand. 

U kunt zich tot de donderdag voor de 3e 
maandag van de maand inschrijven in een 
groene map die ligt in de huiskamer, naast 
de rode map van de minibieb.
U betaalt € 5,- aan Peter Bosman van 
TASTOE op de avond als u komt eten. (we 
verlagen de prijs met ingang van maart 
2013).

Heeft u vragen of belangstelling om als 
vrijwilliger een taak te verrichten in Wijk-
centrum de Hofstee? Sociaal werker Lida 
Kersten is iedere maandagmiddag en don-
derdagochtend in de Hofstee aanwezig: 
010 – 76 00 214 l.kersten@breedwelzijn-
delft.nl . Voorlopig is Anja Romberg iedere 
ochtend aanwezig van maandag t/m don-
derdag.

U kunt elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 
uur ook bij de klantenservice van BWD 
terecht met vragen. Ons telefoonnummer 
is: 015 7 600 100.  

dinsdag  09.30-11.30  gastvrouw Angelique
woensdag  09.30-11.30 gastvrouw Franny

Koffie: espresso € 0,60  cappuccino € 0,75

*       aanmelden Allan van der Graaff  06 307 49 349  
**     aanmelden Anita van der Drift  06 29 333 221 
***   aanmelden Stan van Adrichem  06 27 227 143
**** inschr. groene schrift huiskamer, betalen op de avond zelf
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Verantwoording ouders
Toen ik het voorstel in de krant las 
over de laad- en los zones van kinderen 
bij scholen, dacht ik direct; het moet 
niet gekker worden. Het zijn zones 
voor de ouders die hun kinderen bij de 
school kunnen dumpen. Als je bij scho-
len kijkt, is het er een gevaarlijke puin-
hoop voor de kinderen en ook voor de 
ouders die hun kinderen netjes en op 
tijd naar school brengen. Als de kinde-
ren wat ouder worden, gaan zij alleen 
naar school en dan lopen zij nog met 
gevaar, want dan zijn zij hun zorg van 
de ouders kwijt. Die ouders denken 
dat zij veilig naar school kunnen. Neen, 
want er zijn veel ouders die even snel 
hun kinderen naar school brengen. Zij 
zijn al laat om naar hun werk te gaan en 
gooien hun kinderen dan maar de auto 
uit. Dat deze kinderen dan in  gevaar 
komen, daar moet de gemeenschap 
maar voor opdraaien.

Het moet niet gekker worden. Wij wil-
len nu overtreders niet beboeten, maar 
belonen met speciale oplossingen voor 
hun egoïstische gedrag.

Als je bedenkt dat er ouders zijn die 
zo’n haast hebben dat zij de kinde-
ren niet veilig in de auto hebben zit-
ten omdat zij niet in een stoeltje zit-
ten of veiligheidsgordel om hebben. 
Je gelooft je ogen niet, maar ik heb het 
vaak met eigen ogen gezien. Als ik met 
de begeleiders van de school daarover 
praat, hoor ik inderdaad dat deze kin-
deren in de auto gegooid worden. Dan 
zitten die stoeltjes en riemen natuurlijk 
in de weg.De goeden niet tena gespro-
ken.

Daarvoor neem je toch geen kinde-
ren. Je hebt een verantwoording en 
niet de gemeenschap. Wij horen ieder 
uur dat wij moeten bezuinigen, maar 
deze oplossingen zouden er wel moe-
ten komen van de gemeenschapsgel-
den. Dat kan men toch niet menen?

Als men daar geld voor over heeft, dan 
weet ik wel wat andere zaken, waar 
geld naar toe kan. Er gaan toch reeds 
teveel gelden naar het verkeer omdat 
de verkeersdeelnemers zich niet kun-
nen houden aan de regels, omdat die in 
de weg zitten. Laten wij daar eens meer 
werk aan besteden. 
Weet U wat een drempel kost? Als wij 
ons aan de regels houdt, dan hebben 
wij die niet meer nodig. Dan hoeven wij 
niet zoveel te bezuinigen. 

Dus bezint eerst eer men begint met 
deze onzinnige zones in te stellen.
Ouders gaat gewoon wat eerder van 
huis als U Uw kind naar school brengt, 
dan heeft iedereen ook zijn veiligheid

Problemen met  Tramlijn 1

Na vele brieven en een artikel in de Delft-
se editie van het Algemeen Dagblad, een 
uitzending via Radio/TV West is er nu een 
uitzending geweest bij het programma 
“Recht in de regio”op 1 februari j.l.
De heer van der Kaarten, die 6 meter van-
af de trambaan woont, kwam uitgebreid 
aan het woord en liet de kijker en Mr. 
Frank Visser een filmpje zien, waarop de 
herrie duidelijk was te horen.
Ook het aantal decibellen zijn gemeten en 
die waren duidelijk te hoog.
De HTM gaat er weer eens wat aan doen.
Inmiddels is het wat verbeterd. De Heer F. 

Gelezen…

“Het klinkt gek, maar naar bed gaan 
in een schoon huis verlengt je leven! 
Dit blijkt uit Schots onderzoek. Tijdens 
schoonmaken verbrand je calorieën 
en dat is goed voor het hart en de lijn. 
Daarnaast blijkt uit een andere studie 
dat mensen in een schoon huis eerder 
vrijwilligerswerk doen en geld doneren 
aan een goed doel. Je wordt er dus ook 
een beter mens van.”
 
“Tijd hebben we altijd te weinig. Maar 
de wijsheid dat je tijd máákt, klopt. Als 
je tijd weggeeft, bijvoorbeeld aan vrijwil-

Criado heeft veel moeite moeten doen, on-
der andere door contacten met de wethou-
der en het schrijven van vele brieven en 
e-mails. Hierdoor werden ook de andere 
bewoners op de hoogte gehouden.
Deze bewoners danken hem ervoor. In 
een gesprek met hem bleek dat de ambte-
naren van de gemeente Delft hen zeurpie-
ten vond. 
Wij hopen dat wij nu voorgoed van de pro-
blemen af zijn en weer eens rustig kunnen 
slapen.

Ank van Vliet

ligerswerk, lijkt het alsof je meer tijd 
hébt. Dit komt doordat nuttig bestede 
tijd het gevoel geeft dat je meer aan-
kunt.”
 
Zo gezond mogelijk en actief ouder 
worden willen we allemaal. Wilt u zich 
inzetten voor vrijwilligerswerk kom dan 
gerust eens langs bij het wijkcentrum 
Tanthof. Samen met u bekijken we dan 
de mogelijkheden.

Marjolijn Theune

Een van de trouwe bezoekers van de venstertafel in de Hofstee schreef ons deze brief.
Wij willen U die niet onthouden.
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Zaterdag 23 maart hebben  wij op basis-
school De Bonte Pael een Open Dag. 
U bent van harte welkom 
tussen 10.00 – 13.00 uur.

 In alle groepen staan leerkrachten klaar 
om allerlei vragen te beantwoorden en uit-
leg te geven over de methodes en materi-
alen. 

Ook dit jaar is deze open dag voor veel 
ouders van de huidige leerlingen een 
goede gelegenheid om kennis te maken 
met de methodes en materialen waar-
mee hun kinderen werken op het gebied 
van Kanjertraining, ICT, Wetenschap 
en Techniek, Kunst en Cultuur en de 
Plusgroep. 

Natuurlijk zijn er ook leuke aktiviteiten 
voor alle peuters en koffie/thee voor de 
ouders.
Bent u niet in de gelegenheid om te komen, 
dan kunt u altijd bellen voor een afspraak 
op onze school voor een gesprek en een 
rondleiding. U kunt dan in de praktijk zien 
hoe we op de Bonte Pael werken. 
Voor een impressie van onze laatste acti-
viteiten en de informatiebrieven aan de 
ouders kunt u op onze website kijken: 
www.bontepael.nl.

Wij hopen u te zien op  23 maart!
Het team van de Bonte Pael. 
Bikolaan 113
015-2617660

Vrijdag 8 februari hebben wij carna-
val gevierd op school. Alle kinderen 
kwamen verkleed op school om er sa-
men  een leuk feest van te maken. Er 
was geen thema, de kinderen moch-
ten zelf bepalen hoe zij verkleed kwa-
men.

We begonnen de ochtend met een 
modeshow in de  klas. Ook wer-
den er in iedere groep ‘oud Hol-
landse spellen’ gespeeld; spel-
let jes zoals koekhappen, spi j -
kerpoepen,  snoephappen,  be -
schuit fluiten en limbo dansen. 
Tussendoor deden de groepen de 
stoelendans  in de gymzaal on-
der leiding van meester Nick.  
Om 10.30 uur liepen wij in een op-
tocht door de wijk. Iedere groep had 
een voertuig versierd. Deze praalwa-
gens werden tijdens de optocht be-
oordeeld door een geheime jury.
 
Na de optocht werd er door de leer-
lingen, de juffen en de meesters lek-
ker gehost  in de ruime aula. De win-
naars van de praalwagens werden 
bekend gemaakt. In de onderbouw 
had groep 4 gewonnen en in de bo-
venbouw groep 7.
 
Het was een super leuk en gezellig 
feest!!
Voor meer foto’s kunt u kijken op 
www.bontepael.nl

Carnaval op De Bonte Pael Zaterdag 23 
maart Open dag 
op De Bonte Pael
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DELFT – Groep 5/6  van de Simon Car-
miggeltschool deed mee aan het kunst-
educatief-project   ‘Kunst van het ont-
dekken’  van de Vrije Akademie (VAK). 

In dit project staat het kind als kunste-
naar centraal. 
Het doel is om een eigen kunstwerk te 
maken. 
Eerst was er op school een kennisma-
king van de leerlingen met een consu-
lent van de VAK. 
Vervolgens hielden ze zich bezig met 
muziek, toneel en schilderen. 
Ook ging de groep een hele dag naar 
de VAK aan de Westvest om hun ‘kun-
stenaar zijn’ te ontdekken. 
Daar voor waren vier verschillende 
workshops onder leiding van VAK – 
docenten en consulenten in studio’s en 
ateliers. 
Aan het eind van de dag presenteerden 
de jonge kunstenaars hun ontdekkin-
gen aan elkaar. 

Op de webpagina ‘Kunst van het ont-
dekken’ heeft de Carmiggeltschool nu 
een eigen pagina waarop foto’s en film-
pjes van het project te zien zijn. 

DELFT - De verkiezing van de Sportief-
ste School van Nederland is een tweejaar-
lijkse evenement waarbij de school die 
het meest actief is op gebied van de licha-
melijke opvoeding, bewegen en sport in 
Nederland wordt gekozen. 

De Delftse kanshebber is dit jaar de Si-
mon Carmiggeltschool. 

Op 15 mei 2013 wordt de verkiezing ge-
houden in de gemeente Amsterdam. 

Directeur Jerry Stam legt uit waarom zijn 
school meedoet:  “Vier-en-dertig jaar ge-
leden werd het scholencomplex Tanthof-
Oost gebouwd.  

Kunstwerken van 
leerlingen van de 
Simon Carmiggeltschool 

Simon Carmiggeltschool sportiefste van Nederland?
Doordat het nog in de rijke tijd van het 
onderwijs werd gebouwd, is er niet al-
leen gedacht aan veel ruimte in de 
school, maar ook aan een prachtig sport-
complex. Wij beschikken over een gym-
zaal en een sportzaal die binnendoor be-
reikbaar zijn. 
Ook beschikt onze school over een eigen 
speellokaal en biedt het schoolplein de 
nodige bewegingsmogelijkheden. 

Op ons programma staan driemaal per 
week bewegingsonderwijs, schoolzwem-
men, motorische remedial teaching voor 
kleuters en groep 3, en vele andere extra 
activiteiten onder en na schooltijd. 

Op bijna alle schoolsporttoernooien doen 
we mee, vaak met succes (Jerry wijst op 
de goedgevulde prijzenkast).

We staan altijd open voor nieuwe initia-
tieven, zoals het Buurt-Onderwijs-Sport-
project van de gemeente, en recent het 
vormen van een schoolbuurtsportnet-
werk en inzet van een zogeheten combi-
natiefunctionaris (die de verbinding tus-
sen de school en sportverenigingenvaste 
vorm geeft)”. 

Op 15 mei zal blijken of dat voldoende is 
voor de titel ‘sportiefste school van 
Nederland’.    
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Tekenen en schilderen in Wijkcentrum De Hofstee
Elke dinsdagmiddag 14.00-16.00 uur en woensdagmorgen 9.30- 11.30 uur   •   Meer info: www.vanadricheminbeeld.nl of telefoon 06-27227143
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Respectvolle talentenshow bij de Eglantier Tanthof

Carnaval

Vrijdag 8 februari was er carnaval bij ons 
op  school. Het was een hele leuke dag. 
Bijv. het spookhuis dat was super eng. Er 
was een spook die je heel erg liet schrik-
ken. Er lagen allemaal obstakels en ook 
enge spinnen en ogen. In het handvaar-
digheidlokaal kon je tatoo’s laten  zetten je 
haar in een kleurtje laten spuiten. Meester 
Cees heeft voor iedereen suikerspinnen 
gemaakt. Superlekker!!! In het speellokaal 
was een groot springkussen. Dat was heel 
cool met een miniglijbaan.  Als je dorst 
had dan kon je een bekertje met limonade 
halen. Voor de feestbeesten was er een 
heuse disco in groep 3. Lekker swingen 
in groep 3! Zo was er in elke klas wel een 
spelletje te doen. In groep 7 was er een 
bioscoop met een tof fe film. De juf fen 
en meesters waren allemaal als clowns 
verkleed. De kinderen zagen er allemaal 
fantastisch uit. Er was ook een knibbel 
knabbel huisje waar je snoep kon happen.  
En je kon ook een leuke foto laten maken 
van jezelf en een vriend of vriendin van je. 
In groep 1-2a was het heel druk, want daar 
kon je een snoepketting rijgen. Het was 
een te gekke dag!!!
Groetjes van de Regenboogschool groep 
7, waar wij het super naar ons zin hebben!
Gayle en Noa. 

“Heb een beetje respect…!” Dit was de 
slotzin van een spetterend lied dat de 
leerkrachten van basisschool Eglantier 
Tanthof uit Delft donderdagmiddag 21 
februari zongen voor de leerlingen bij 
de opening van de talentenshow. 
De school werkt samen met de leerlin-
gen aan een aantal persoonlijke leer-
doelen. 
Elke maand staat in het teken van een 
ander doel. 

In de maand maart werken de leer-
krachten samen met de leerlingen aan 
het doel ’respect’. 
De leerlingen leren wat ‘respect’ is, en 
hoe dit kan bijdragen aan een fijne leef- 
en leeromgeving.

Om het leerdoel te introduceren werd 
er donderdagmiddag een talentenshow 
georganiseerd. 
Na het houden van voorrondes zijn er 
uit elke klas twee winnaars gekozen. 
Zij mochten hun talent  laten zien aan 
de andere leerlingen van de school. 
Met veel respect werden de kandidaten 
toegejuicht door het publiek. 

Tijdens de finale was er een grote di-
versiteit aan optredens te zien. 
Van buikdansen tot breakdance, van 
zingen tot pianospelen. 
Alle leerlingen die meededen hebben 
enorm hun best gedaan. 
Het was dan ook erg moeilijk voor de 
jury om de winnende kandidaten uit te 
kiezen tussen al het talent dat voorbij 
kwam. 
Uiteindelijk waren zij het er toch 
unaniem over eens, dat Max (gitaarspel 
en zang) de winnaar was uit de boven-
bouw, en een hele groep met swingen-
de en springende kleuters de winnaars 
uit de onderbouw. 

Na het leerdoel ‘respect’ zal er op de 
school extra aandacht besteed gaan 
worden aan de volgende persoonlijke 
leerdoelen: zelfkennis, onderzoeken, 
samenwerken, betrokkenheid, com-
municatie, zelfvertrouwen en zelfstan-
digheid.

Kom voetballen bij VITESSE DELFT
Jij wilde toch altijd al met je vrienden of vriendinnen 
bij Vitesse Delft voetballen.

Nou je bent van harte welkom bij onze club!
Want we kunne altijd jongens en meisjes gebruiken
die onze E- en F-teams komen versterken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Peter Dejalle (jeugdvoorziter Vitesse Delft) 
pter@debut.nl.
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RKBS de Regenboog

RKBS de Regenboog

De peuterochtend  op De Regenboog

Coöperatief leren op basisschool De Regenboog

Woensdag 13 februari was er weer een 
peuterochtend op de Regenboog. Meester 
Cees, de conciërge, stond klaar met de 
koffie, thee, limonade en koekjes.  Juf Ca-
rien, de directrice, ontving de ouders met 
hun peuters in de aula van de school. Daar 
was ook juf Alexía van de kleutergroep. Zij 
had een hele leuke activiteit voorbereid 
voor de peuters:

“Elke peuterochtend staat er een onder-
werp centraal. Zo hebben we al een peu-
terochtend gedaan rondom een prenten-
boek. Daarbij stond de taalontwikkeling 
en woordenschat centraal. 
Op heel speelse wijze heb ik  een verhaal 
voorgelezen en werden er materialen be-
keken. Een andere ochtend ging het over 
tellen. 
We hebben een leuk versje aangeleerd en 
er werd van alles geteld. Kinderen moch-
ten ook zelf een werkje plakken dat met 
het tellen van ballen te maken had. De 
peuterochtend in de speelzaal, afgelopen 
oktober, was ook een groot succes. 
Peuters mochten daar al even gebruik ma-
ken van al de mooie klim- en klautermate-
rialen in de speelzaal. 
En op de laatste peuterochtend stond het 
leren sorteren van diverse materialen cen-
traal. Op de aankomende peuterochten-
den gaan we nog aan de slag met dieren; 
geluiden en voelen. 

In groep 3 van De Regenboog hoef je niet 
de hele dag op je stoel te zitten. . Regelma-
tig zijn de kinderen actief bezig met som-
men en woorden.  
Zij doen aan coöperatief leren. 
Wat is dat precies?  Dit houdt in dat zij 
met en van elkaar leren, tegelijk bezig 
zijn en allemaal aansprakelijk zijn voor het 
eindproduct.

Het coöperatief leren vindt dus plaats 
door actieve werkvormen bij een les. 
Groep drie heeft ook een favoriet.  
Zij doen graag aan de vorm “mix en ruil/
mix en koppel”. 
Dat betekent dat zij door de klas gaan lo-
pen en dan aan elkaar vertellen wat er op 
het kaartje van de ander staat. 
In de groep doen zij dat veel met sommen 
of woorden. Na een tijd stoppen de kinde-
ren en gaan zij zoeken bij wie zij horen. 
Twee kinderen vormen dan een koppel en 
gaan bij elkaar staan in de klas. 

Dus een heel divers aanbod van allerlei 
leuke activiteiten”. Enthousiast vertelt juf 
Alexía over de peuterochtenden! 

Tijdens de peuterochtend krijgen ouders 
ideeën hoe ze thuis met hun peuter leuke 
soortgelijke activiteiten op speelse wijze 
kunnen uitvoeren. 
Aan het einde van de peuterochtend gaat 
er altijd een ”thuis”-opdracht mee en een 
briefje met uitleg.
Kan mijn peuter dit al?

Ouders begeleiden hun eigen kind tijdens 
de activiteit. Zij  doen mee en stimuleren 
hun peuter naar eigen kunnen  mee te 
doen. De activiteit kan meestal op verschil-
lende niveaus uitgevoerd worden. 

Ook de juf past de activiteit zo nodig aan 
aan uw kind.
Juf Carien: “We houden een peuteroch-
tend om de drempel naar de basisschool 
zo laag mogelijk te maken. Ouders zijn 
vaak al in jaren niet meer op de basis-
school geweest en dit is een leuke manier 
om (weer) kennis te maken met de basis-
school. Voor de peuters is het leuk om 
elkaar een beetje te leren kennen en om 
alvast kennis te maken met een schoolse 
activiteit. Dit alles samen met hun vader/
moeder/oma/opa, want die zijn ook wel-
kom!”   
Juf Carien  is altijd aanwezig om de peu-
terochtend te openen en om een korte 
rondleiding te geven aan ouders/begelei-
ders die daar behoefte aan hebben. Na-
tuurlijk mag dit ook via een aparte af-
spraak op een later tijdstip

Ook enthousiast geworden? 
Op de website van onze school kunt u een 
aanmeldingsformulier invullen en deze di-
gitaal verzenden. www.rkbsderegenboog.
nl . 
U kunt zo vaak komen met uw peuter als 
u zelf wilt.
We zien u graag op de eerstvolgende peu-
terochtend op woensdag 10 april 2013 
om 9:00 uur.

Tot dan!

Wat een leuke manier om sommen en 
woorden te oefenen. 
En dan is er tussendoor ook tijd voor een 
spel wat zorgt voor vertrouwen in elkaar!  
Eén daarvan is 
“De wandelende worm”. 
Elk groepje gaat achter elkaar staan en de 
kinderen moeten het voorste kind vertrou-
wen. 
Hij/zij gaat het groepje door de klas leiden 
terwijl zij hun ogen dicht hebben. 
Moeilijk hoor en heel spannend!  
En oh… wat een lol als je je ogen open 
doet en ziet waar je dan terecht gekomen 
bent! 

Niet alleen de kinderen in groep 3 zijn be-
zig met coöperatief leren. 
In alle groepen wordt regelmatig gewerkt 
met deze actieve werkvormen. 
Het motiveert de kinderen en zij leren van 
elkaar!
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Wijkkrant Tanthof12

Hallo Beste Wijkbewoners van 
Tanthof Oost. We hebben een 
nieuwtje: eind Maart heeft het 
Winkelcentrum Dashof aan de 
Dasstraat er een nieuwe winkel bij! 
Sommige mensen hebben er al iets 
van gemerkt: Het rook naar verf..., 
De ramen waren afgeplakt... Er werd 
gesjouwd..
Ja we hebben er hard aan gewerkt 
om het mooi en gezellig te maken in 
de vroegere vuurwerk winkel.
Deze winkel is al jaren in het bezit 
van de familie Bouter, maar werd 
slechts de week van de vuurwerkver-
koop gebruikt. Zonde van de ruimte 
vonden we. Daarop voortbordurend 
zijn we gaan verbouwen, opknappen 
en inrichten. Met de inkoop zijn we 
druk bezig. En wat het nu gaat wor-
den?
We houden het nog even stil. We 
verklappen maar een woord: 
CADEAUTJES. De rest moet u zelf 
komen bekijken.  Na de opening 
gaat onze schoondochter Kim het 
WINKELTJE runnen.
We hopen dat we u nieuwsgierig heb-
ben kunnen maken en dat we u in 
ons WINKELTJE mogen begroeten. 
De openingsdatum wordt nog nader 
bekend gemaakt, maar het streven 
is vlak voor de Paasdagen. Graag 
tot snel! 

Kim, Jan en Anneke Bouter.

WINKELTJE

Delft, 19 februari 2013,
Beste wijkbewoners rond het Bikoplein. 
Misschien heeft u ze al gezien: de vrolijke 
letters boven de overkappingen naar het 
winkelcentrum het Bikolaan. 
We hebben een officiële naam: 
Winkelcentrum Bikolaan! 
Het staat er in vrolijk gekleurde letters, 
zodat iedereen weet dat ze er zijn: de ge-
zellige buurtwinkels. 
De winkels die er voor zorgen dat u de 
wijk niet meer uit hoeft voor een cadeau-
tje, een bloemetje, een hapje eten, uw toi-
letartikelen, uw broodjes, de kapper, een 
kaartje en de wekelijkse boodschappen. 
Dankzij die naam weten voortaan ook 
mensen van buiten de wijk waar ze moe-

Kleurige letters

Nancy van Heusden                           
Aalscholverring 7
2623 PC Delft
06-42117419
voetzorgnancy@gmail.com

Provoet lid: 309746

ten zijn. Iedereen is welkom. De kleur 
van de letters is in de stijl gehouden van 
de tegeltjes en de “snoep/stoeptegels” 
die de kinderen de weg naar school wij-
zen. 
Zo ziet u maar weer, samen met  alle on-
dernemers van Tanthof West brengen we 
sfeer in de wijk. Dat is het begin van de 
opfleuring. En er komen nog meer ver-
beteringen.
Langs deze weg bedanken we ieder die 
hieraan heeft meegewerkt. Had u de let-
ters nog niet gezien, kijk dan eens naar 
boven als u de wijk in komt.

Ze hebben een belangrijke boodschap: 
Welkom op de Bikolaan!

fo
to

: H
en

k 
Kl

oo
tw

ijk

De pedicure 
 die tijd heeft voor uw voeten!


