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Laat ons de 
wijkkrant redden..!

Door financiële veranderingen (kortingen van subsidie van de gemeente) 
dreigt de wijkkrant op te houden met bestaan. 
We hebben uw hulp nodig, als u wilt dat we doorgaan. 
Kom in actie en stuur een e-mail.

In de laatste wijkkrant heeft de redactie al aangegeven dat het bestaan van de 
wijkkrant in gevaar is. 
Maar nu nogmaals: We houden vol en proberen de wijkkrant te redden. 
Met uw hulp is het mogelijk ! 
We moeten draagvlak creëren, om leden van het gemeentebestuur ervan te over-
tuigen dat het bestaan van de wijkkrant essentieel is.

Wij vragen aan u, de lezers :
1)Argumenten voor het bestaan van de wijkkrant aan ons te sturen 
wijkkrant.tanthof@online.nl
Daarmee kunnen we naar de gemeente. 
Als u de wijkkrant belangrijk vindt neemt u dan a.u.b. de moeite en stuur ons een 
paar krachtige argumenten om het voortbestaan van de wijkkrant te bewerkstel-
ligen.
2) Zelf lid van de redactie worden en al uw talenten inbrengen.
3) Heeft iemand nog andere goede ideeën ? 

Wij zien uw reactie op deze situatie als belangrijke steun. Een email is voldoende.

Dank u hartelijk.
Samen zijn we sterk!
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Juni

27 mei

Uw oplossing, met uw adres en 
telefoonnummer moet uiterlijk 
maandag 27 mei 
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 
2 was deze keer erg makkelijk. 
Er zijn dan ook 7 inzendingen binnen 
gekomen. Allemaal goed. We hebben 
er dus weer eentje tussenuit getrok-
ken. De winnaar is Hans Stalman uit de 
Namibiëstraat 16.
Gefeliciteerd Hans , 
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

Wij moeten helaas beginnen met een 
droevig bericht over de toekomst van 
de wijkkrant. We zijn niet in staat om de 
krant te behouden. Wij hopen dat velen 
zullen reageren en met goede ideeën ko-
men. Uiteraard zitten wij ook niet stil.
Deze krant heeft weer veel nieuws over 
onze mooie wijk.
Naast de normale rubrieken als de Hofst-
ee en Ouderenproof berichten wij U over 
sport en diverse scholen.
Tevens wijzen wij op sommige onderne-
mers die in de krant adverteren en iets 
bijzonders hebben.
Wij wijzen U ook op de bon van Burger-
net. Het is erg belangrijk dat wij de politie 
eventueel kunnen helpen met oplossen 
van misdrijven die helaas ook in onze wijk 
gepleegd worden.
Wij wensen U weer veel leesplezier en 
reageer als U vindt dat de krant moet 
blijven bestaan en help ons voor oploss-
ingen.
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Nancy van Heusden                           
Aalscholverring 7
2623 PC Delft
06-42117419
voetzorgnancy@gmail.com

Provoet lid: 309746

De pedicure 
 die tijd heeft voor uw voeten!

Opening met champagne 
nieuwe bijenstal

De opening van de nieuwe bijenstal 
op boomgaard Veelust, Abtswoude 19 
is met champagne en quiche van Mi-
riam en bladerdeegkoekjes van Ineke 
gevierd. De aanwezigen hadden alle-
maal een bijdrage aan de bouw gele-
verd. De nieuwe bijenstal is gebouwd 
door  de imkers Hans van Mechelen 
en Ben Lemmers van de Imkerver-
eniging Westland Delft. De KNNV 
heeft de bijenstal gefinancierd. Er 
staan nu vier kasten, met een uitbrei-
dingsmogelijkheid naar acht kasten. 
Hans gaat hier ook nieuwe bijenko-
ninginnen kweken o.a. voor het nog 
te bouwen Melarium (bijenhuis) in 
het Ackerdijkse Bos. Veel fietsers op 
het Sint Maartensrechtpad stapten 
even af om te kijken en zich te la-
ten voorlichten. Vanwege de afbeel-
dingen aan de voorkant van de stal 
dachten de meeste voorbijgangers 
dat er een nieuwe kunstgalerie werd 
geopend. Dit zijn echter eenvoudige 
beeldmerken die de bijen herkennen 
als ze hun eigen kast opzoeken. Zie 
de foto’s.
 
Huub van ‘t Hart
secretaris natuurbescherming KNNV 
afdeling Delfland 

Verhuizing Fysiotherapie 
Tanthof Oost 

In 2008 nam fysiotherapeut Floren-
tine van der Stoep de praktijk van 
Marloes Verheijen over. Nu, vijf jaar 
later, is er weer groot nieuws te mel-
den omtrent Fysiotherapie Tanthof 
Oost. De praktijk gaat namelijk ver-
huizen naar de Kalfjeslaan 68 in 
Tanthof Oost. 

Met de overname besloot Florentine 
van der Stoep destijds het pand aan de 
Spreeuwenstraat, waar de praktijk toen al 
jaren was gehuisvest, te blijven huren. Er 
was nog geen directe reden om te verhui-
zen en daarbij was dit een prima locatie 
om de praktijk verder op te bouwen en de 
buurt en haar inwoners te leren kennen.  
Uiteindelijk bleek een verhuizing toch 
onvermijdelijk. Florentine van der 
Stoep had namelijk al lang de ambitie 
om naast individuele patiënten ook groe-
pen te begeleiden. Maar op de Spreeu-
wenstraat was dit, wegens ruimtege-
brek, niet mogelijk. Bovendien zijn in 
de afgelopen vijf jaar de eisen van zorg-
verzekeraars ook steeds strenger ge-
worden. En dus besloot Florentine op 
zoek te gaan naar een andere locatie.  
Ze wilde heel graag in Tanthof blijven en 
dat is gelukt. De nieuwe ruimte is gevon-
den in het pand van de heer Groenewe-
gen, een bedrijfsverzamelgebouw aan de 
Kalfjeslaan 68. 

Hier gaat Florentine van der Stoep per 6 
mei twee ruime behandelkamers en één 
grote oefenruimte huren. 
Voor de oefenruimte is revalidatieappara-
tuur aangeschaft. Hiermee kunnen bin-
nenkort verschillende oefengroepen aan 
de slag om, onder de professionele en 
persoonlijke begeleiding van Florentine 
en haar collega Milou, te werken aan hun 
voorspoedige herstel. 

Behalve praktisch en vanuit professioneel 
oogpunt, is het pand ook gemoedelijk en 
sfeervol ingericht. Vanuit de receptie waar 
de mensen binnenkomen, is direct de 
wachtkamer zichtbaar en heerst een ge-
zellige bedrijvendheid. Prettig is ook dat 
de praktijk heel goed bereikbaar is; er is 
genoeg  parkeergelegenheid voor de deur, 
er is een fietsenstalling en de bus stopt 
dichtbij. 
Een verhuizing is natuurlijk een grote ver-
andering. Florentine van der Stoep garan-
deert echter dat de persoonlijke interactie 
en ontspannen en prettige sfeer, waardoor 
Fysiotherapie Tanthof Oost zich onder-
scheidt, onveranderd blijven. Ook in de 
nieuwe situatie zijn de behandelingen nog 
altijd één op één en staat de patiënt cen-
traal, waardoor het herstel optimaal wordt 
bevorderd. Dat deze methode werkt, be-
wijzen de bevindingen van de patiënten op 
bijvoorbeeld www.zorgkaart.nl.
En natuurlijk moet de verhuizing gevierd 
worden! Op vrijdag 10 mei 2013 bent u 
tussen 16 uur en 18 uur van harte welkom 
aan de Kalfjeslaan 68 om de nieuwe prak-
tijk te bewonderen en om eens rustig rond 
te kijken. 

Florentine en collega Milou
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Agenda Senioren-activiteiten  
 
Tip: noteer ze alvast op de kalender!

 Dag  Datum Activiteit Tijd en plaats

Maandag 6 mei Boulen 10.30 uur Hofstee

Maandag 13 mei Boulen 10.30 uur Hofstee

Donderdag 20 mei Boulen 10.30 uur Hofstee

Maandag 27 mei Maaltijd Tast Toe 18.00-20.00 uur Hofstee

Dinsdag 28 mei Boulen 10.30 uur Hofstee

Donderdag 30 mei Workshop klankschalen 10.00-12.30 uur Hofstee

Maandag 3 juni Boulen 10.30 uur de Hofstee

Donderdag 6 juni Workshop massagematten 10.00-12.30 uur Hofstee

Zaterdag 8 juni Open Lifestyledag (Sportpark Tanthof, H. v. Riessenlaan) 11.00-15.00 uur zie links

Maandag 10 juni Boulen 10.30 uur de Hofstee

Maandag 17 juni Boulen 10.30 uur de Hofstee

Maandag 17 juni Maaltijd Tast Toe 18.00-20.00 uur Hofstee

Maandag 24 juni 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.

Hulp nodig? Met Zorgvoorelkaar vindt u de juiste persoon! 
Ouderenproof Tanthof biedt eventueel extra service!

Workshops ontspanning 
vanuit Ouderenproof

Ouderenproof Tanthof Oost & West
Seniorenpagina van de Wijkkrant Tanthof

door Jorie van Leeuwen.
In ons drukke bestaan blijven we vaak 
maar doorhollen. Ook gepensioneerden 
zijn vaak bezig met allerlei zaken: huis-
houden, familiezaken, oppassen op de 
kleinkinderen, vrijwilligerswerk, enz. 
Soms kom je tot de ontdekking, dat je 
even een pas op de plaats moet maken. 
Maar hoe doe je dat, wanneer, waar?
We hebben hiervoor twee workshops ge-
organiseerd voor 55-plussers.
Op donderdag 30 mei 2013 van 10.00 – 
12.30 uur is er een workshop Tibettaanse 
klankschalen. Eerst wordt er uitleg ge-
geven over deze bijzondere schalen, hun 
vorm, samenstelling, klank en trillingen. 
Vooral de klanken en de trillingen kan 
men ervaren als een vorm van ontspan-
ning. Zij doen zaken als werk, drukte en 
problemen vergeten, omdat alle aandacht 
getrokken wordt naar de effecten naast, 
op en door het lichaam. In de workshop 
mag men ook zelf de schalen aanslaan en 
ze laten “zingen”.
Op donderdag 6 juni 2013 van 10.00 – 
12.30 uur is er een workshop “Energie 
voor het lichaam”.  In deze workshop 
worden trillingen opgewekt in o.a. mas-
sagematten. In deze menslange matten 
zitten 5 luchtdruksensoren, die trillingen 
opwekken. Deze sensoren zijn apart aan 
en uit te zetten en in sterkte regelbaar. 
Bovendien kan er via infra-rood lampjes 
een heerlijke warmte gevoeld worden aan 
bijvoorbeeld de rug. Er zijn ook losse, 
kleine stoelkussens, die voeten en rug los 
kunnen trillen. Eventueel zijn er ook nog 
enkele andere triltoestellen, waarvan het 
effect als weldaad ervaren kan worden.
De workshops kosten € 2,50 per keer, te 
betalen aan het begin van de workshop. 
Het aantal deelnemers per workshop: 4 – 
8 personen. 
Aanmelden voor de workshops kan bij 
Peter van Leeuwen, één week voor de 
betreffende workshop: per mail (pmjvan-
leeuwen@gmail.com) of telefoon (015-
2620846). 

Stel: u hebt een flinke griep en u 
woont alleen. U hebt  boodschappen 
nodig. U kunt een van uw buren vra-
gen of een familielid. Maar hulp vra-
gen aan familie, vrienden of buren is 
niet altijd mogelijk. Wat dan?

Ander voorbeeld: u bent wat ouder en Bij 
“Zorgvoorelkaar Delft” staan vrijwilligers 
of professionals voor u klaar. Zorg voor 
elkaar is een soort “digitale marktplaats” 
voor hulp en zorg. Op deze (computer)
site ziet u snel wie vrijwillige of professi-
onele hulp kan bieden. U plaatst uw vraag 
op de site en Zorgvoorelkaar brengt zorg-
vragers en zorgverleners met elkaar in 
contact. Er is van alles mogelijk: hulp in 
de huishouding, leren omgaan met de 
computer, iemand die gezellig eens koffie 
komt drinken of met u naar de stad wil, ie-
mand die u met de auto naar de dokter wil 
rijden enzovoort. 

Hoe vindt u de juiste hulp?
Ga naar de website www.zorgvoorelkaar.
com . U kunt u hier registreren (gratis) 
en uw opdracht plaatsen. Zorgvoorelkaar 
verspreidt uw opdracht automatisch via 
e-mail onder passende vrijwilligers of pro-
fessionals bij u in de buurt en zij kunnen 
dan via de site op uw oproep reageren. 
Ook kunt u zelf op Zorgvoorelkaar.com 
zoeken naar beschikbare hulpaanbieders. 
U kiest uit de reacties de hulpaanbieder 
die u het meest aanspreekt. De volgende 
stap is een persoonlijke kennismaking. 

Samen bespreekt u uw wensen en u maakt 
afspraken met elkaar. Zo bent u in ieder 
geval geholpen! 

U wilt graag vrijwilligerswerk doen om 
anderen te helpen?, 
Het gaat om alledaagse dingen als bood-
schappen doen, vervoer, huishoudelijke 
hulp. Of u wilt graag vrijwilligerswerk 
doen in een verpleeghuis. 

Ouderenproof Tanthof biedt extra ser-
vice
Hebt u geen computer of weet u niet hoe 
het werkt? Dan hebben we in Tanthof een 
unieke service van Ouderenproof Tanthof. 
Wij willen u graag helpen om uw vraag 
of aanbod te plaatsen of te laten zien hoe 
het werkt. In de Hofstee zijn diverse com-
puters (de venstertafel) die we daarvoor 
kunnen gebruiken. Op maandagmorgen 
zijn er mensen van Ouderenproof in de 
Hofstee om u te helpen. Als u graag op een 
andere dag door ons geholpen wilt worden 
met het programma van Zorgvoorelkaar, 
kunt u een kaartje of briefje in de brie-
venbus van de Hofstee doen (adressering 
Ouderenproof Tanthof) met uw naam en 
telefoonnummer en wij nemen dan contact 
met u op om een afspraak te maken. Zet 
op het kaartje wel even dat het gaat om 
hulp bij “Zorgvoorelkaar”. U kunt ook de 
Hofstee (015-7600211 of 015-7600210) bel-
len en vermelden dat u graag hulp heeft bij 
Zorgvoorelkaar.
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Pluktuin
Op 15 maart was het dan zover, tijdens 
NLDoet zijn we begonnen met de aan-
leg van de pluktuin naast basisschool de 
Eglantier aan het Sri Lankapad. Samen 
met een team enthousiaste vrijwilligers 
hebben we de sneeuw getrotseerd om zo-
veel mogelijk gedaan te krijgen in de tuin, 
en met succes! Zoals velen mogelijk al ge-
zien hebben is het grasveld omgetoverd 
tot de structuur van een tuin. Nu is het 
nog bruin met hier en daar wat groen, in 
de zomer zal het een groene oase worden 
met hier en daar wat bruin.

Tijdens ons evaluatiegesprek over dat 
weekend hebben we kennis gemaakt met 
enkele bewoners uit de buurt die graag 
een steentje bij willen dragen aan de or-
ganisatie van de pluktuin. Zo hebben we 
nu, buiten Groenkracht, een groep van 
7 enthousiaste mensen die samen een 
flinke diversiteit aan tuinkennis hebben. 
Zo zullen zij zich onder andere bezig gaan 
houden met een insectenhotel, biologi-

sche bestrijding van plagen, kruiden en 
bloemen, organisatie binnen de buurt en 
nog veel meer.
Vanuit de ouderenproof was het idee voor 
een moestuin voor mensen van 50 jaar en 
ouder in Tanthof O & W ontstaan. Dit naar 
aanleiding van een soortgelijk project in 
de Poptafhof Noord. Doel van dit plan is 
om mensen  dichter bij elkaar te brengen 
door gezamenlijk te tuinieren en de oogst 
te consumeren. 

Tijdens de evaluatie is besloten dat een 
deel van de pluktuin in Tanthof West zal 
worden gebruikt door deze groep. 

Wilt u graag meedoen aan dit project dan 
bent u van harte welkom en kunt u een e-
mail sturen naar Groen@Groenkracht.nl
of een briefje naar De Hofstee, 
Sandinoweg 149 te Delft 
o.v.v. Moestuin 50-plussers.

Door Henk Klootwijk

In de vorige krant hebben wij U reeds gewe-
zen op de opening van het winkeltje van de 
familie Bouter. Nadat het geopend was, ben 
ik eens even op visite geweest. Jan heeft 
met anderen een ruimte naast de winkel 
opgeknapt en de deur weer geopend. Zijn 
schoondochter, Kim, runt de zaak. Het is 
een welkome aanvulling van de Dashof. Je 
waant je thuis in een leuke ruimte met al-
lemaal snuisterijen, die je ook cadeau kan 
doen aan anderen. Kan je geen cadeautje 
verzinnen, dan vind je het daar wel. Ook 
voor kinderen is het leuk om een cadeautje 
uit te zoeken voor hun moeder of andere 
familieleden. 
Zij kunnen voor moederdag bijvoorbeeld 
een eigen cadeau maken voor weinig geld.
Mijn advies is om daar eens binnen te lopen 
en je gaat ook vaak met iets leuks de deur 
uit.
Ik wens Kim veel succes met dit initiatief.

 Winkeltje in Dashof
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Ontmoetingsbijeenkomsten in 
de huiskamer van De Hofstee 
uitgebreid!

Cursus computeren

Het wijkfeest komt eraan 
zaterdag 6 juli 2013:

OPROEP: 
VERVANGER KINDERBINGO

Korte cursus fotograferen 
met de compactcamera

Komt U Ook Lunchen?

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

In de wijkkrant van maart maakte  u ken-
nis  met ‘gastvrouw’ Angelique die op dins-
dagochtend een ontmoetingsochtend orga-
niseert in de huiskamer. 
Dit is op verzoek van enkele bewoners tot 
stand gekomen. 
Het artikeltje van Angelique heeft meerde-
re Tanthof bewoners naar de Hofstee doen 
spoeden die ook gastvrouw of gastheer 
willen worden. 
Nu de bezoekers nog! Wilt u uw buren 
ontmoeten, een praatje maken, een krantje 
lezen, een boek of CD lenen, een kaartje 
leggen of een spelletje sjoelen? 
U BENT VAN HARTE WELKOM! 

De gastvrouwen of gastheer staan klaar 
op: Maandagochtend Elly, Dinsdagoch-
tend Angelique, dinsdagavond Zacharias, 
woensdagochtend Franny & Elly, woens-
dagmiddag Wilke & Marianne, donder-
dagmiddag Adje. (ochtend 09.00-12.00, 
middag 14.00-16.00, avond 19.00-21.00 
uur).
Wijkcentrum De Hofstee, 
Sandinoweg 149  2622 DW Delft 
tel.:015 76 00 210

Op woensdag 22 mei 
tussen 12:00 – 14:00 uur 
verzorgen vrijwilligers uit De Hofstee  
een lunch voor bewoners uit Tanthof. 
De organisatie is in handen van de vrij-
willigers, de leiding van de Russische 
kinderen, Careyn, Perspektief en 
BWD.

Het doel is om elkaar te ontmoeten: 
mensen die in Tanthof wonen en wijk-
centrum de Hofstee niet zomaar bin-
nen lopen, bewoners van Perspektief, 
klanten van Careyn en vrijwilligers die 
actief zijn in de Hofstee. De lunch is 
een start van ’n welzijnsarrangement 
in Tanthof.

BWD vertelt iets over alle activiteiten 
in de Hofstee, u krijgt een rondleiding 
en samen gaan we aan tafel om van een 
heerlijke lunch te genieten.

Lunch: woensdag 22 mei 2013 
Tijd: 12:00 – 14:00 uur
Kosten: € 2,- per persoon
Aanmelden: 
via onderstaand strookje 
of e-mail: l.kersten@breedwelzijndelft.nl 
 

Ook dit jaar zijn er weer wijkbewoners en 
vrijwilligers bereid gevonden om voor de 
wijk het jaarlijkse feest te organiseren. 
Vindt U het ook leuk om mee te helpen of 
heeft u een leuk idee voor deze dag? Kom 
dan gerust langs bij de Hofstee! De VAK 
en ‘t Spant zijn ook van de partij evenals 
Careyn.
Verdere informatie en programma leest u 
in de volgende wijkkrant.

Iedere 1e woensdag van de maand or-
ganiseert Ellen van Wouw tussen 14.00 en 
16.00 uur de KINDERBINGO in de Hof-
stee. Bij de KINDERBINGO zijn kinderen 
van alle leeftijd welkom, de kleintjes leren 
spelenderwijs cijfers, de grotere staan al 
ruim voor 14.00 uur te wachten om te bin-
goën. Soms helpen moeders de kleintjes. 
MAAR, na de zomervakantie stopt Ellen 
ermee! Zij zoekt een vervanger die affinit-
eit met kinderen heeft, beschikt over een 
duidelijke stem, in bezit van organisato-
risch vermogen en het leuk vindt om zelf 
cadeautjes te kopen en in te pakken. Heeft 
u belangstelling? Informatie kunt u bij 
haar inwinnen: 06 17 12 98 70.

Vindt u het leuk om een cursus te 
volgen, zowel voor gevorderden, of 
heeft u een specifieke vraag over uw 
PC?
Dan is de cursus Computeren in wijkcen-
trum De Hofstee iets voor U!
Op dinsdag van 13.00 tot 14.30 uur vindt 
de cursus “kennismaking met de com-
puter” plaats. Dan wordt u de basisbegin-
selen van het computeren geleerd; o.a. 
Omgaan met de muis, Tekstverwerken, 
Surfen op Internet en e-mailen. De cursus 
omvat 8 lessen voor € 40,-.
Elke dinsdagmiddag om 15.00 uur is er 
een inloop voor vragen over u PC en/of 
internet en e-mail.
We geven uitleg over o.a. Windows 7 en 
8 en office 2007 en 2010. E-mailen in o.a. 
Outlook en Windows Live Mail.
  Uiteraard kunnen mensen die een oude 
computer bezitten ook nog bij ons terecht

Naam:

Telefoonnummer:

e-mailadres:

Strookje voor 14 mei inleveren 
bij Wijkcentrum de Hofstee, 
sandinoweg 149

Ik wil deelnemen aan de lunch op 
Woensdag 22 mei in De Hofstee

Leer uw camera kennen voordat u op va-
kantie gaat en maak er betere foto’s mee.
Deze 5 delige cursus is bestemd voor de 
bezitters van een compactcamera. (dat is 
een eenvoudige digitale camera)

In deze cursus worden alle onderdelen, 
technische snufjes en de andere moge-
lijkheden van de camera punt voor punt 
uitgelegd. 
ook als je vragen over je camera hebt zul-
len deze zo goed mogelijk worden beant-
woord.
Verder is er ook aandacht voor hoe je je 
foto’s vanuit de camera in de computer 
kunt laden. Hoe je je foto’s ook nog op 
je computer kunt bewerken en hoe je ze 
mooi afdrukt of e-mailt. 

Ook zal er aandacht zijn voor fotografie 
technieken die je op je vakantie goed zou 
kunnen gebruiken zoals landschaps- en 
portretfotografie.

Les 1 van de cursus start dinsdag 21 mei 
in Wijkcentrum De Hofstee 
en is van 19.00 tot ongeveer 20.30 uur.
De kosten zijn € 40,-  voor 5 lessen.
Meer info:
Stan van Adrichem
telefoon: 06-27227143
of schrijf in via:
www.vanadricheminbeeld.nl
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maandag

dinsdag

woensdag Aanmelden

donderdag

vrijdag

zaterdag

Activiteiten in het Wijkcentrum

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

TAXI
U zult wel vragen wat heeft dat met 
Tanthof te maken. Ik zal het U snel dui-
delijk maken. Helaas moest ik een tijd-
je geleden mijn vrouw in de avond met 
een ambulance naar het ziekenhuis 
brengen. Dat was rond 22.30 uur. In het 
ziekenhuis duurde het wat lang omdat 
zij niet snel door hadden wat eraan de 
hand was. Het was ook erg druk en 
er was maar één behandelende arts.  
Uiteindelijk lag zij om 3.00 uur op de 
zaal. En ik kon naar huis. 
Ik vroeg aan de portier of hij een taxi 
kon bestellen. En hier begint het ech-
te verhaal. Deze man wenste mij veel 
succes. Hij zou het proberen. Na enige 
telefoontjes was er geen taxi beschik-
baar. Men nam de telefoon gewoon niet 
op. Gelukkig was het droog, maar wel 
fris. Ik moest toen naar huis lopen. Dat 
duurde ongeveer drie kwartier. 
Een conclusie is dus dat als je zoiets 
overkomt, kan je beter met eigen ver-
voer mee rijden en niet denken dat je 
nog wel met het OV thuiskomt.
Overdag is het vanuit Tanthof ook nog 
een probleem. Iedereen roept: Hoera 
lijn 82 is gebleven. Ja, frequentie van 
een uur en vanaf 19.00 uur en in de zon-
dag rijdt hij niet meer. Wat een verbe-
tering. 
Natuurlijk moeten wij bezuinigen, maar 
waar en wat. In Delft wordt er erg bezui-
nigd, maar in Den Haag kunnen er extra 
trams en bussen gaan rijden. Moeten 
wij het tekort van de verkoop van de 
HTM alleen betalen. Die verkoop is 
een Haagse kwestie, maar volgens het 
ministerie moet heel Haaglanden mee-
betalen. 
Wanneer worden onze gemeenteraads-
leden nu eens wakker en hebben zij 
een eigen mening en behartigen zij 
de belangen van de Delftenaren eens 
beter.
Ik had voor deze column 2 onder-
werpen. Naast deze jammerklacht wil 
ik ook even mijn ervaring kwijt bij 
het vernieuwen van de riolering in de 
Bikolaan. Wij hebben er reeds bij stil 
gestaan via de film van de basisschool 
De Bonte Pael. Het moet mij van het 
hart dat de werkzaamheden snel en 
goed zijn verlopen. Zij hielden rekening 
met de problemen en de wensen van de 
winkeliers.
Degenen die er geen rekening mee 
wilden houden, waren de bewoners 
van Tanthof zelf. Zij konden niet even 
afstappen en lopen, waardoor de voet-
gangers steeds in de problemen kwa-
men. De winkelenden en de winkeliers 
zelf moesten eerst goed uitkijken als zij 
de winkel uit wilden stappen. Dat was 
het enige negatieve bij deze werkzaam-
heden. Ook wat tijd betreft ging het 
goed. Een week voor de Pasen waren 
ze gereed. 
Zo gaan er toch nog wel eens dingen 
goed en dat mag ook gezegd worden.

*       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
***** aanmelden Lucy de Haan  06 292 240 43
****** info 06 202 727 66

Anders bij Wijkcentrum de Hofstee: tel.  015-7600210

RUSSISCHE KINDEREN TAAL EN SPEL 10.45-14.15
Baby-kleuterbeurs 1 x per 3 mnd. 09.00-13.00 
Wordt per keer bekend gemaakt via posters en de wijkkrant
Tafel huren: €4,-

BLOEDPRIKKEN(reinier de graaf) 08.15- 09.00 
TROMBOSEDIENST  09.30-10.00
VENSTERTAFEL  COMPUTERGEBRUIK Gratis 09.00-17.00 
LEESTAFEL & ONTMOETINGSOCHTEND 09.00-12.00 
Gastvr. Elly / espresso & thee 0,50
FIETSLES  €30,00 10 LESSEN  09.30-11.00 
YOGA  35,00 10 lessen  09.30-10.30*
BILJART 0,80 per keer  10.00-12.00 
BILJART  0,80 per keer  13.30-16.00 
TASTOE ETEN & ONTMOETEN 18.00-20.00 5,00 per keer**** 
IEDERE 3E VAN DE MAAND
YOGA 35,00 10 lessen* 19.00-20.00 
YOGA 35,00 10 lessen* 20.15-21.15
SLANKKLUP 19.00-20.00
KLAVERJASSEN 2e MAANDAG V.D. MAAND 19.00-21.45 

LEESTAFEL & ONTMOETINGSOCHTEND 09.00-12.00
Gastvr. Angelique espresso & thee 0,50
BILJART 0,80 per keer  09.30-11.30
KERAMIEK 09.30-11.30 50,00 10 lessen
VENSTERTAFEL  COMPUTERGEBRUIK  Gratis 09.00-17.00
COMPUTERLES BASIS-INTERNET E-MAIL 13.30-15.00
40,00 8 lessen
COMPUTERLES 40,00  8 lessen  15.15-16.45
COMPUTER INLOOP  15.15-17.00
voor al uw vragen O,50 per keer
BILJART 50+ 0,80 per keer  14.00-16.30 
JOKEREN 14.00-16.30 0,50 per keer
AQUARELSCHILDEREN EN TEKENEN 14.00-16.00
60,00 10 lessen***
DIGITALE FOTOGRAFIE50,00 10 lessen*** 19.00-20.30
ONTMOETINGSAVOND  19.00-21.00
gastheer Zacharias espresso & thee 0,50

VENSTERTAFEL  COMPUTERGEBRUIK Gratis 09.00-17.00
SPORTEN VOOR MASTERS DVG Sparta  09.00-10.00
info ******
LEESTAFEL & ONTMOETINGSOCHTEND 09.00-12.00
Gastvr. Franny&Elly espresso & thee 0,50
WANDELGROEP Gratis  09.30-11.30 
BILJART 0,80 per keer  09.30-11.30 
SCHILDEREN ACRYL EN OLIEVERF 09.30-11.30
60,00 10 lessen***
NATUURLIJK TEKENEN 7,50 per keer***** 10.15-12.15 
BILJART 0,80 per keer  13.30-16.30
LEESTAFEL&ONTMOETINGSMIDDAG  14.00-16.00 
gastvr. Wilke&Marianne espresso & thee 0,50
KINDERBINGO 1E WOENSDAG V.D. MAAND 14.00-16.00
1,50 voor heel de middag
CREA 50 +1 x PER 14 DGN. 0,50 per keer 13.30-16.30 
BILJART0, 80 per keer  18.30-21.00 
YOGA 35,00 10 lessen*   20.00-21.15

BLOEDPRIKKEN(reinier de graaf) 08.15-09.00 
TROMBOSEDIENST  09.30-10.00 
VENSTERTAFEL  COMPUTERGEBRUIK Gratis 09.00-17.00 
LEESTAFEL Gratis  09.00-17.00 
NAAICURSUS 10 lessen 50,00  09.00-11.00
BILJART 0,80 per keer   09.00-12.00 
KLAVERJASSEN 0,50 per keer  13.00-16.30 
WORKSHOP LEEF VEILIG IN EN OM JE HUIS 13:30-16:00 
2,00 per keer 4 middagen
ONTMOETINGSMIDDAG   14.00-16.00 
gastvrouw Adje  espresso & thee 0,50
INDONESISCH KOKEN  & ETEN 60,00 5 lessen* 19.00-21.00 
FOTOSHOPPEN 50,00 10 lessen*** 19.00-20.30 

VENSTERTAFEL  COMPUTERGEBRUIK 09.30-11.30  
LEVENSBOEK WORKSHOP ‘KIJK OP HET LEVEN’ 14.00-15.30 
7,50 per keer**
BILJART 50+ 0,80 per keer  09.30-11.45 
BINGO 1 X PER MAAND  20.00-23.00 
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Zondag 23 juni kunnen beginners en ge-
vorderden kennismaken met de tennis-
sport. Wij willen deze dag zoveel mogelijk 
mensen uit Tanthof en omgeving, enthou-
siast maken voor de tennissport.
In de ochtend kan er gekeken worden 
naar wedstrijden van het Opentoernooi, 
waar ook spelers uit de regio hun ten-
nistalent zullen vertonen. Vanaf 13.00 uur 
kunnen alle deelnemers aan de Opendag-
activiteiten zich aanmelden, zodat wij om 
14.00 uur kunnen starten. Het afwisse-
lende programma zal worden aangeboden 
door onze tennisleraar Ramon de Vries. 
Voor tennisrackets kan worden gezorgd. 
Sportschoenen en makkelijke kleding ma-
ken het vrij bewegen een stuk gemakke-
lijker. Deze dag  zullen ook de sponsoren 
hun sportieve steentje bijdragen. Rond 
half 5 sluiten wij de tennisactiviteiten af 
op ons zonnig terras. 
Kortom, een afwisselende en sportieve 
dag voor mensen die graag eens op de 
kunstgrasbanen van TV Tanthof willen 
staan. Voor wie niet weet waar het ten-
nispark zich precies bevindt, Straat van 
Malakka 74. 

Tennisvereniging Tanthof 
smaakt naar meer

OPEN LIFESTYLE DAG op 8 juni 
op sportpark Tanthof-zuid

door Theo Postma
n.a.v. interview met Rochdi Sawri, 
combinatiefunctionaris Tanthof oost, 
werkzaam bij SEH 
(Sport & Evenementen Haaglanden)

Op zaterdag 8 juni organiseren de 
sportverenigingen in Tanthof een open 
lifestyle dag. Van ongeveer 1100 tot 
1500 kunnen jong en oud in de wijk op 
het sportpark aan de Henk van Riessen-
laan kennis maken met:

Voetbal;  SEP en Vitesse
Volleybal;  Kratos ’08
Turnen, Gymnastiek;    DGV-Sparta
Tennis;     T.V. Tanthof
Jeu de Boules; Midi
Karate;      Kyokushin 

Ook DOK-Delft en Ouderenproof 
Tanthof zullen zich die dag presente-
ren.
Zet de datum vast in uw agenda, ga er 
kijken, inschrijven is niet nodig.

De coördinator is Rochdi Sawri, werk-
zaam bij SEH als combinatiefunctio-
naris sport & onderwijs binnen de ge-
meente Delft, locatie Tanthof-Oost. 

Rochdi, een sporter in hart en nieren, 
volgde zijn opleiding ‘Sport & Bewe-
ging’ bij het Mondriaan College te 
Delft.

Voor zijn functie bij SEH was hij vier 
jaar sportinstructeur bij een fitnesscen-
tre in Leiden. 

SEH
Sport & Evenementen Haaglanden is 
een jong en ambitieus allround sport- 
en evenementenbureau, kantoorhou-

dend in de gemeente Rijswijk dat werkt 
onder andere in opdracht van gemeen-
ten, non-profit organisaties, onderwijs, 
kinderopvang, sportverenigingen, bedrij-
ven en particulieren.

SEH biedt een breed scala van sportieve 
diensten en activiteiten aan, zoals be-
drijfssport, brede school, clinics, sport-
dagen en -evenementen, sportverjaar-
dagen, verlengde schooldag, wekelijkse 
sportactiviteiten voor diverse doelgroe-
pen en meer. 

Daarnaast levert het bureau gekwali-
ficeerde sportmedewerkers ter onder-
steuning van sport of cultuur binnen bij-
voorbeeld het onderwijs, welzijnswerk, 
sportverenigingen of de kinderopvang. 
Ook voor consultancy, combinatiefunc-
ties, deskundigheidsbevordering, huur 
van sport- en spelmateriaal, profilerings-
mogelijkheden voor sportvereniging of 
werkgeverschap van sportieve of cultu-
rele functies is SEH inzetbaar.

Ouderenproof zal ook aanwezig zijn
op deze sportdag 
Wij geven informatie over de ouderen-
sportmogelijkheden in het algemeen  
én die wij zelf opgezet hebben met me-
dewerking van Dok -gymnastiekver-
eniging en Midi- jeu de boulesvereni-
ging.  En uiteraard zijn nieuwe sporters, 
volleyballers en jeu de boulers bij ons 
meer dan welkom! Maar ook als u een 
andere sport speciaal voor een groep 
ouderen zou willen, geef het ons door 
en wij kijken of het er al is en of we 
misschien nog meer kunnen mee-orga-
niseren.
DUS: kom gezellig kijken en meedoen 
en vertel ons wat u wilt op sportgebied! 
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Inloopspreekuur 
Wijkverpleegkundige 
Careyn in De Hofstee

Op het inloopspreekuur  kunnen 
mensen terecht voor allerlei vragen op 
het gebied van: 

 gezondheid 
 zorg, 
 werk, 
 financiën, 
 wonen, 
 welzijn,
  onderwijs, 
 opvoeden/opgroeien, 
 veiligheid, etc. 

Het inloopspreekuur richt zich op het 
vroegtijdig opsporen en voorkomen 
van (gezondheids) problemen. Bij het 
inloopspreekuur  kunnen mensen  ook 
hun bloeddruk laten meten en bloed-
suiker laten prikken.

Wijkcentrum De Hofstee, elke laatste 
maandag van de maand van 14-15 uur.
Voor vragen over het inloopspreekuur: 
Marion Cos 06 107 815 10

Schilder en onderhoudsbedrijf 
“De kleine klusser”

door Jan van Dijk

De Klusser Richard woont in Delft, 
samen met zijn vrouw Suzanne en 
dochter Julia. Hij vertelt mij: “Mijn 
hobby is mijn werk. Het vak van 
schilder heeft mij altijd aangetrok-
ken en ik heb daar dan ook de nodige 
scholing voor doorlopen”. 
Zo’n 26 jaar heeft Richard voor een 
werkgever gewerkt, maar sinds 2007 
heeft hij, met veel succes, zijn eigen 
bedrijf gestart onder de naam “De 
kleine klusser” en werkt sindsdien 
als ZZP-er. 

Voor het noodzakelijke onderhoud zowel 
binnen als buiten moet het vroeg of laat 
gebeuren:  de kwast erover! 
Dan kan het heel nuttig zijn dit aan een 
vakman over te laten. 
Veel mensen denken: “dat schilderen doe 
ik wel even”. Maar vaak wordt Richard 
benaderd met de vraag of hij het over wil 
doen omdat het toch niet zo eenvoudig is 
om het netjes en vooral goed te doen. 

Wanneer het hout te lang vochtig is door 
een slecht dekkende verflaag kunnen 
aanwezige schimmelsporen zich gaan 
ontwikkelen. Dan heeft u houtrot en bent 
u een stuk verder van huis.

Schilderen buiten kan jammer genoeg 
niet in de winter. Door de kou en het 
vocht wordt het resultaat er niet mooier 
op. Binnen schilderen doet Richard het 
hele jaar door. Door alles zorgvuldig af 
te dekken blijft er geen rommel achter. 
Sinds de 6 jaar dat hij voor zichzelf werkt 
heeft hij zijn werkzaamheden uitgebreid 
met o.a. monteren, elektra en loodgie-
terswerk. Richard komt graag bij u langs 
voor een offerte op maat.  Bekijk daarom 
vooral zijn website! 

Richard, het was een vlot en leuk ge-
sprek. Jij hebt mooie aanbevelingen en ik 
wens je veel succes met je bedrijf.

Tel.  06 21565653 / 015 2621314
E-mail:  info@dekleineklusser.nl
Internet: www.dekleineklusser.nl
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Bewonerscommissie Tanthof Oost
DUWO is de eigenaar van vele wonin-
gen in Tanthof Oost. Mensen praten 
eens met elkaar en     vragen zich dan 
af: Wanneer vindt nou onderhoud aan 
onze huizen in de wijk plaats en wat 
valt nu onder servicekosten? Je wordt 
dan zelf ook nieuwsgierig en het blijkt 
dat meerdere mensen zo denken.  
 
Bewoners komen dan in contact met Cees 
van der Meer en Wim Gruwel van de 
Huurdersorganisatie Vulcanus en dan 
blijkt dat er in Tanthof Oost geen bewo-
nerscommissie is.    
E e n  b e w o n e r s c o m m i s s i e  k a n 
veel  betekenen. Meerdere bewo-
ners zijn hier van over tuigd. Er moet 
een  bewonerscommiss ie  komen .  
 
De Huurdersorganisatie Vulcanus heeft 
de DUWO bewoners in buurt 11, 12 en 13 
een brief gestuurd om iedereen te infor-
meren. 

De bewonerscommissie Tanthof-Oost is 
op 14 februari 2012 van start gegaan met 
3 commissieleden, t.w. Judi Klok-Levit, 
Ineke van Heijst en Rohalt van Schaften. 
Voortvarendheid, een nieuwe tijd, een 
website? Ja hoor, ook die is er, zie www.
bc-tanthofoost.nl
  
In overleg met de Huurdersorganisatie 
Vulcanus zijn in Tanthof-Oost 2 bewo-
nerscommissies samengevoegd . 
Vanaf  1 januari 2013 bestaat de bewo-
nerscommissie uit 4 leden. 
Berry Glissenaar is ons team komen ver-
sterken.  
Wij hebben 2 kerntaken op ons genomen 
voor 2013, t.w. schouwen en servicekos-
ten.
 
Wilt u iets weten over wat het schouwen 
inhoudt, en dat geldt ook voor allerlei 
andere dingen: houdt dan onze site in de 
gaten.

Op onze site kunt u ook alle telefoonnum-
mers terugvinden, die u nodig heeft om 
een storing te melden.
Wilt u ons iets vragen dan kunt ons 
via dit e-mailadres bereiken. De e-mail 
wordt niet dagelijks gelezen. Ons e-
mailadres luidt: info@bc-tanthofoost.nl.    
 
Heeft u geen computer, dan kunt u ook 
een briefje sturen  aan:
Bewonerscommissie Tanthof Oost
p/a  Scholeksterpad 9
2623 LV  Delft
 
Als bewonerscommissie proberen wij 
de huurdersbelangen in postcodegebied 
2623 te behartigen. Wij kunnen dit al-
lemaal niet alleen en wij  hebben daarbij 
ook van de bewoners van de DUWO hui-
zen in geheel Tanthof –Oost nodig. 
Mogen we ook op uw medewerking reke-
nen?  Tot ziens in de wijk.
 

Heropening sportveld naast Jeugdcentrum De Border
Op 29 mei is er een prachtige ope-
ning van een gerenoveerd sportveld 
en skatepark dat naast Jeugdcen-
trum De Border ligt. TenneT heeft 
maandenlang gewerkt om de hoog-
spanningslijnen onder de grond aan 
te leggen; de klus is geklaard en 
Tanthof heeft weer een mooi aange-
zicht. TenneT heeft het terrein naast 
de Border opnieuw ingericht, inge-
zaaid en klaar gemaakt voor de ope-
ning op 29 mei a.s. 

Wat gaat er op 29 mei allemaal plaats vin-
den en voor wie is dit nou eigenlijk alle-
maal bedoeld? 
Iedereen is deze dag welkom, maar spe-
ciaal voor de kinderen en de tieners is er 
van alles te doen:
Een straatvoetbaltoernooi, (de kinderen 
krijgen nog een clinic van een goede voet-
baller)
Opening Jeu de Boule baan 
Vrij skaten 
Diverse dans workshops door House of 
Styles van de VAK georganiseerd: 

Stand Up House of Styles kampioenschap 
“Style Champs” + 1on1 Stand Up (De mini 
workshops Dans en dancebattles worden 
door professionele dansers begeleid)
mini instap workshops zoals New Style, 
Popping, Breakdance
graffiti workshop met voortraject
opknappen aangrenzende fietstunnel aan 
het sportveld
 
Kortom, een bruisende opening van het 
sportveld in Tanthof!
Een uitstekend moment om de inwoner-
van Delft en buurt bewoners van Tanthof 
te laten zien dat er ondanks de crisis en 

bezuinigingen nog steeds wordt geïnves-
teerd en met elkaar word gedeeld.

Er is ook een hapje en een drankje voor 
degene die even een pauze hebben. De 
gehele middag zal er een dj straatvoetbal 
en dancebattle muziek draaien. 
De officiële opening van het sportveld 
zal worden verricht door de wethouder 
Dhr.  De Prez.
 Zet in uw agenda: heropening sportveld 
29 mei 2013 tussen 13:00 en 17:00 uur.
Info: BWD, Ron Rietkerken, 
sociaal werker jeugd Tanthof 
06 48 98 22 41
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Open ochtend Simon Carmiggeltschool
Zaterdag 1 juni van 10.00 tot 13.00 uur

SCS is niet alleen de afkorting van 
Simon CarmiggeltSchool, maar 
staat ook voor de drie pijlers waar-
op deze basisschool haar onder-
wijs baseert: Sociaal, Coöperatief 
en Sportief. Nieuwsgierig hoe dat er 
in werkelijkheid uitziet? Kom dan 
zaterdag 1 juni tussen 10.00 en 
13.00 uur naar de open ochtend 
van de school aan de Fuutlaan. 

Neem uw kind(eren) gerust mee, zij 
kunnen naar hartenlust spelen of 
een techniek werkstuk maken.

Dit is de Simon Carmiggeltschool
De Simon Carmiggeltschool staat voor 
kwaliteit van onderwijs. Het team stimu-
leert dat iedere leerling zijn of haar ca-
paciteiten maximaal benut. Maar leren is 
meer dan kennis vergaren. 

Sociaal
Het is ook de ontwikkeling tot een sta-
biele, sociale persoon. Iemand met zelf-
vertrouwen die zowel voor zichzelf kan 
opkomen als samenwerken, iemand die 
anderen helpt. 
Pesten is op de school uit den boze. Een 
kind moet zich veilig voelen en lekker in 
zijn vel zitten. 
Regelmatig wordt de zgn. pesttest afge-
nomen en worden lessen gegeven om 
pesten te voorkomen.

Coöperatief
De Simon Carmiggeltschool gebruikt 
een klassikale onderwijsvorm. Met veel 
ruimte om zelfstandig, zelfontdekkend, 
interactief en coöperatief te leren wer-
ken. De leerkrachten geven elk kind de 
aandacht waar het recht op heeft. Maar 
de leerlingen leren ook van elkaar leren, 
met elkaar en aan elkaar. Dat is coöpera-
tief leren.

Sportief
De school is bij uitstek een sportieve 
school. Bij gezondheid hoort beweging. 
Dus is er extra bewegingsonderwijs, al 
vanaf de kleuters.
Met in de bovenbouw driemaal per week 
bewegingsonderwijs. Een aparte sport-
functionaris zorgt voor nog meer beweeg-
momenten, op school en in de wijk.  

“Momenteel zitten wij in de finale voor 
het predicaat: Sportiefste school van Ne-
derland!! Vorige keer  werden we tweede, 
maar nu gaan we toch echt voor de eerste 
plaats!”

Op de open ochtend op 1 juni kunt u het 
bovenstaande zelf ontdekken. Lukt dat 
niet? Bel of mail dan gerust voor een af-
spraak: 015-2610409, info@simoncarmig-
geltschool.nl
De school is uw aandacht zeker waard!
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