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Mensen: 
Bedankt voor uw 
inzendingen…!
 
Beste lezers!
13 mensen hebben gereageerd (oplage 6800). 
In uw e-mails stonden waardevolle argumenten 
waarom onze wijkkrant moet blijven bestaan. 
Wij zijn zeer blij met uw reacties en hebben met 
grote interesse uw inzendingen bestudeerd, en met el-
kaar doorgenomen. Ook de wijk coördinatrice en de 
BWD hebben uw inzendingen in een samenvatting 
ten gehore gekregen en waren zeer verrast dat in re-
latief weinig inzendingen zo veel waardevolle argu-
menten genoemd werden. 

Dank u hartelijk hiervoor.

De reden voor het voortbestaan van de wijkkrant 
zijn krachtig en overtuigend. Jammer genoeg is het 
aantal niet overtuigend en kunnen we hiermee niet 
naar de gemeente om subsidie aan te vragen. 
Wat nu ? 
We staan natuurlijk open voor oplossingen voor het 
budgettaire gat, maar hebben te weinig vrijwilligers 
die daadkrachtig met het oplossen van het probleem 
kunnen en willen helpen. 

Dit jaar al zal een krant minder vaak verschijnen, 
maar we zullen blijven kijken wat er verder voor 
mogelijkheden zijn voor de redding van het 15 jaar 
oude wijkkrantje. 

Wellicht is de papieren vorm niet meer te redden…; 

Maar wie weet, gebeurt er nog een wonder !
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Augustus

29 juli

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 
3 was niet moeilijk
Uit de vele inzendingen hebben we 
er eentje tussenuit getrokken. De 
gelukkige is Mark v.d. Drift uit de 
Meerkoetlaan140.
Gefeliciteerd Mark , 
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

Hij is er weer. Voor hoe lang weten wij 
niet. Wij hopen in ieder geval tot het eind 
van het jaar. Dan hebben wij de 15 jaar vol 
gemaakt. Het is eind 1998 dat de eerste 
wijkkrant uitkwam. Het was toen een A4 
op beide pagina’s gedrukt. 
Het spijt ons zeer, maar als er geen geld 
is, dan kunnen wij niet anders. Natuurlijk 
komen er mensen met ideeën, maar daar 
ziet de huidige redactie geen mogelijkhe-
den in. Misschien dat andere bewoners er 
wel brood in zien.
Wij hebben het altijd met groot plezier 
gedaan. Wij hopen dat U dat leuk vond.
Nu deze krant zit weer vol met berichten 
van scholen uit de wijk. Verder wordt er 
aandacht besteed aan de opening van de 
gerenoveerde sportvelden bij The Bor-
der. Ook was de CDA-fractie nog een 
keer op bezoek om door de wijk te fiet-
sen.
Daarnaast de normale artikelen. 
Wij hopen dat U weer veel leesplezier 
heeft.
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Met het CDA door de wijk fietsen

Als gevolg van het eerste bezoek van de 
fractie van het CDA van de gemeenteraad 
Delft, hielden wij nog een fietstocht door 
onze wijk Tanthof.
Eerst was er nog een gesprek met een 
aantal leden van Ouderenproof en het Be-
langenplatform naar aanleiding van het 
eerste gesprek. Ook was er een vertegen-
woordiger van de kerk die in onze oude 
bibliotheek komt. De fractie vond het be-
langrijk dat er actieve wijkbewoners zijn. 
Er is wel op gewezen dat er problemen 
zijn met het blijven bestaan van de wijk-
krant. Hun argument was dat het komt in 
het kader van de bezuinigingen. Hij moet 
wel blijven bestaan, maar hoe konden zij 
ook niet vertellen. Tevens is er gewezen 
op de problemen van ouderen huisvesting 
in de wijk. Ook kwamen de vele proble-
men van het te hard rijden van het ver-
keer. 
Daarna gingen wij op de fiets door de wijk.
Na het plein van Station Zuid, waar werd 
geconstateerd dat het opgeknapt was. Wel 
ontbreken er nog steeds de liften. Hier-
door kunnen ouderen en gehandicapten 
niet of moeilijk naar de trein komen. Hier-
na ging het gezelschap door Oost, waarbij 
gewezen werd op de racebaan die Tanthof-
dreef heet.
Ook is er gewezen op de onnodige bus-
sluizen. Hier moet echt eens een oplos-
sing voor komen. Na Abtswoude overge-
stoken te zijn kwamen wij in West. Ook 
weer eens gewezen op het zorgwekkende 

kruispunt tussen de Derde Werelddreef 
en de Bikolaan. Tijdens dit gesprek kwam 
de afdelingsvoorzitter langs. Hij werd ook 
gewezen op de wijkkrant. Hij vindt ook dat 
hij moet blijven. 
Hierna zijn wij het boomarme deel van de 
wijk gereden, waar andere bouw en be-
woning is. De tocht eindigde bij de eerste 

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

Provoet lid: 309746

De pedicure 
 die tijd heeft voor uw voeten!

paal waar de 380-KV kabel boven de grond 
komt. Tevens waren wij langs het Uilen-
bosje gereden. 
Bij de paal namen wij afscheid van elkaar 
en ging iedereen zijn weg, na ons eerst 
bedankt te zijn door het CDA. Ik hoop dat 
andere partijen hun goede voorbeeld zul-
len volgen.

Door Henk Klootwijk
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Agenda Senioren-activiteiten  
 
Tip: noteer ze alvast op de kalender!

 Dag  Datum Activiteit Tijd en plaats

Maandag 24 junii Boulen 10.30 uur Hofstee

Maandag 1 juli Boulen 10.30 uur Hofstee

Maandag 8 juli Boulen 10.30 uur Hofstee

Maandag 15 juli Boulen 10.30 uur Hofstee

Maandag 22 juli Boulen 10.30 uur Hofstee

Maandag 29 juli Boulen 10.30 uur Hofstee

Maandag 5 augustus Boulen 10.30 uur Hofstee

Maandag 12 augustus Boulen 10.30 uur Hofstee

Maandag 19 augustus Boulen 10.30 uur Hofstee

Maandag 29 augustus Boulen 10.30 uur de Hofstee

WIJKCENTRUM DE HOFSTEE IS DE HELE ZOMER OPEN!
Maandag t/m donderdag van 9.00- 11.30 en 13.30- 16.30 uur : 
Huiskamer, MINI-BIEB en venstertafel  Hofstee geopend!  Venstertafel. Ook op vrijdagochtend.

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

Ouderenproof Tanthof Oost & West
Seniorenpagina van de Wijkkrant Tanthof

door Jorie van Leeuwen.
Zoals wij al eerder gemeld hebben, blijven 
wij erg benieuwd naar de mening van de 
wijkbewoners over het wijkcentrum en de 
activiteiten in de wijk en willen we graag 
weten wat de wijkbewoners zelf belangrijk 
vinden.

Daarom hebben BWD en Ouderenproof 
Tanthof samen een enquête gehouden on-
der deze wijkbewoners.  
Lida Kersten van de BWD en ikzelf na-
mens Ouderenproof hebben de enquê-
te laten invullen door aanwezigen in de 
Hofstee, maar ook door bewoners die 
boodschappen deden bij de Plus (Tanthof 
West) en de C-1000 (Tanthof Oost). 

Wij zijn natuurlijk ook geïnteresseerd in 
de mening van mensen die (nog) niet in 
het wijkcentrum komen.
In totaal hebben 45 personen de enquête 
ingevuld. Wat hebben we ervan geleerd?
Een wijkcentrum is een plek om: 
wijkbewoners te ontmoeten (58%), 
cursussen en activiteiten te doen (53%),
bloed te laten prikken (53%), 
creatief bezig te zijn (44%), 
te kaarten of spelletjes te doen (33%).

Komt u wel eens in het wijkcentrum? Ja, 
om te foto-shoppen (27%)  of 
digitale fotografiecursus te volgen (27%),
te klaverjassen (30%) 
of yoga te doen (24%),
voor Tast toe maaltijd (18%),
Russische kinderclub (21%),
biljarten (21%),
computerles (24%). 

Enquête Tanthof: 
wat vinden en willen de wijkbewoners?

Ook worden in kleinere percentages nog 
andere activiteiten genoemd zoals crea-
middag,  indonesisch koken, schilderen, 
wandelclub. Ook geeft 18% aan de Rom-
melmarkt te bezoeken.

Als u het voor het zeggen hebt, wat wilt u 
dan graag doen in het wijkcentrum? 

Het antwoord op deze vraag is erg di-
vers: Bloemschikken en bridge worden 2 
keer en een koor wordt  3 keer genoemd. 

Verder worden genoemd: Spaanse les, 
kook- en andere workshops, dansavond, 
quiltcursus, fietscursus, meer activiteiten 
voor mensen van 40 – 55 jaar, meer pri-
vacy bij het bloedprikken. 

Meerdere keren lezen we: 
gezelligheid, fungeren als “dorpskern”, 
thee drinken, eenzaamheid doorbreken,  
ontmoeting in huiskamer.

Hoe zou de BWD u hierbij kunnen on-
dersteunen? 
Dit blijkt een moeilijke vraag en is door 
de meesten niet ingevuld.

Enkelen komen tot: cursusleider benade-
ren, publiciteit, ruimte beschikbaar stel-
len, meedenken en overleg, bewoners 
vragen.
U zou zeker naar het wijkcentrum ko-
men als: er andere activiteiten georgani-
seerd worden (30%) en er meer voor mij 
bekende mensen zijn (21%). 
Eén persoon noemt een ophaalservice en 
2 personen willen graag dat er meer door 
wijkbewoners geregeld mag worden.
Zou u als vrijwilliger bij het wijkcentrum 
willen werken? 
Drie personen willen graag gastheer/-
vrouw zijn, één persoon wil cursus geven 
en een wil bij Ouderenproof meedoen. 
Deze mensen hebben hun gegevens in-
gevuld en zijn inmiddels allen benaderd.
Wilt u nog iets kwijt aan de medewerkers 
van het wijkcentrum? Bij deze vraag zijn 
allerlei persoonlijke verhalen ingevuld, 
vooral waarom mensen nu (nog) niet in 
het wijkcentrum komen. Elf keer worden 
er ook lovende opmerkingen gemaakt 
over het wijkcentrum,  de medewerkers 
en vrijwilligers: ga zo door! Drie keer ge-
ven mensen aan dat ze om persoonlijke 
redenen nu niet kunnen, maar over een 
tijdje wel met een activiteit willen mee-
werken.

Wij zijn blij met deze gegevens en willen 
hier zo veel mogelijk rekening mee hou-
den. Wij beseffen dat er maar een kleine 
groep van de wijkbewoners gereageerd 
heeft. Daarom hopen wij, dat u ons nog 
vaker laat weten wat u vindt en wat u 
wilt.  Dan kunnen wij (medewerkers  en 
vrijwilligers van de Hofstee) samen met 
u zoeken naar een manier om dingen te 
realiseren. Tot ziens in de huiskamer of 
andere plekken in het wijkcentrum en 
de wijk!
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Inmiddels bestaat TASTTOE 1,5 jaar en 
is een begrip geworden in Tanthof als 
het gaat om maandelijks samen eten. We-
gens het succes van TASTTOE kunnen 
wij u mededelen dat wij, de vrijwilligers 
van TASTTOE, nu een heuse voorzitter 
hebben.
Tot voor kort was Anita van der Drift het 
aanspreekpunt voor Breedwelzijn Delft 
en voor de deelnemers wat betreft de ge-
hele gang van zaken omtrent TASTTOE.
Wij hebben, omdat we nu als groep 
vrijwilligers van TASTTOE uit negen 
mensen bestaan, de verantwoordeli-
jkheden verdeeld.

De voorzitter is:
Jenne de Haan
Adenstraat 5
2622 KJ Delft
06-21701198
e-mail: jennemarieke@gmail.com

Degene die de deelnemerslijst bijhoudt 
en de centen int is:
Peter Bosman
06-30370405
peetbosman@hotmail.com

De Koks/Inkopers/keukenbeheer/Bar/
Zaal
Anita van der Drift, Wim Yorks,
Nico Steijn, Miep Ouwehand
Jochem Stolk, Marieke de Haan
Elsje Kadijk

TASTTOE 1,5 jaar

Inschrijven voor de maaltijden kan op de 
volgende wijze:
In het mapje dat ligt in de huiskamer en 
betalen op de avond zelf.
Voor elke volgende maaltijd kunt u zich 
opgeven op de avond zelf. 
Peter Bosman die aan de ingang van de 
zaal aan een tafeltje zit houdt in de gaten 
wie er binnen komt én of er betaald is/
wordt!!
Heeft u zich opgegeven én/of heeft u al 
betaald, en u kunt toch niet komen, dan 
graag een week van tevoren u afmelden 
bij Peter Bosman. Zie telefoonnummer.
Afmelden ná die week betekent dat u uw 
geld kwijt bent.

Denkt u erover na om vrijwilligerswerk 
te gaan doen? Weet u niet wat precies? 
Dan is deze cursus zeker iets voor u!
Iedereen heeft kwaliteiten en talenten, en 
dat geldt zeker voor 50-plussers. 
Zij hebben namelijk een dosis levenser-
varing en levenskunst. Maar hoe kom je 
erachter wat die talenten en kwaliteiten 
zijn en wat je ermee kunt doen? 
Dat is de inzet van de training “Ontdek je 
talenten, zet ze in voor vrijwilligerswerk”.

Delftse 50-plussers die iets willen be-
tekenen voor de samenleving en voor 
anderen, krijgen de unieke kans om hun 
talenten en krachten te (her)ontdekken, 
om zo te achterhalen waar ze goed in zijn 
en welke vorm van vrijwilligerswerk het 
beste bij hen past. 

De gedachte daarachter is die van een 
mes dat aan twee kanten snijdt. 
Het werven van vrijwilligers is mooi en 
noodzakelijk, maar aandacht voor de 
wensen, behoeften en motivatie van die 
vrijwilligers is evenzeer van belang. 
U gaat tijdens deze training met behulp 
van trainers en coaches op zoek naar uw 
drijfveren en mogelijkheden. 

Dat gebeurt aan de hand van inspirerende 
oefeningen, die het antwoord geven op 
vragen als: 
• Hoe ziet mijn levensloop eruit
 en welke kracht spreekt daaruit? 
• Wat zijn mijn kwaliteiten? 
• Wie bewonder ik en wat zegt dat over 
mij? 
• Welke successen heb ik in mijn leven 
behaald waar ik trots op ben? 
• Welke aspecten van mijn leven zijn op 
dit moment sterk en welke hebben speci-
ale aandacht nodig? 
Op die manier wordt duidelijk wat u kunt 
betekenen voor anderen en daarmee ook 
voor uzelf. Want vrijwilligerswerk dat bij 
je past, geeft voldoening. Resultaat van de 
training is een concreet plan om in actie 
te komen en op zoek te gaan naar passend 
vrijwilligerswerk. Natuurlijk krijgt u ook 
uitgebreid informatie over allerlei soorten 
vrijwilligerswerk en de organisaties waar-
bij u vrijwilligerswerk kunt doen. Tijdens 
een terugkombijeenkomst gaan de deel-
nemers het proces en de uitkomsten er-
van bespreken. Samen wordt er gekeken 
naar de mogelijkheden om aan dit pas-
send vrijwilligerswerk te komen. 
De trainers van “Ontdek je talenten, zet ze 

in voor vrijwilligerswerk” zijn door DIVA 
Delft speciaal opgeleid om dit proces 
goed te kunnen begeleiden. Deze trai-
ners zijn razend enthousiast om met een 
nieuwe groep aan de slag te gaan in deze 
inspirerende cursus.
In september starten weer nieuwe cur-
sussen. Een cursus bestaat uit 5 dagde-
len (4 weken na elkaar en enkele weken 
later een terugkombijeenkomst). Voor 
de kosten hoeft u het niet te laten, want 
het kost u niets, alleen tijd en inzet om de 
oefeningen en opdrachten uit te voeren. 
Bent u nog geen 50 jaar en u wil toch 
deze cursus doen? Vraag dan ook in-
formatie bij DIVA Delft. Andere men-
sen kunnen in aanmerking komen, 
als ze ook serieus er over nadenken 
om vrijwilligerswerk te gaan doen. 
 
Informatie 
Wilt u meer weten over de training, of 
wilt u zich aanmelden? Vul dan het con-
tactformulier in op de website: www.di-
vadelft.nl . Er wordt dan contact met u 
opgenomen. Hebt u geen computer, dan 
kunt u ook Diva bellen: 015-2152130.  
      
Jorie van Leeuwen.

Wij bepalen namelijk voor hoeveel 
deelnemers wij moeten inkopen aan de 
hand van betaalde aanmeldingen.

In het najaar zullen wij op de volgen-
de data weer met alle plezier voor u als 
buurtbewoner koken:

Maandag 16 september
Maandag 21 oktober
Maandag 18 november
Maandag 16 december (Kerstdiner)

Fijne zomer en graag tot ziens,

De vrijwilligers van TASTTOE

Training “Ontdek je talenten”
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  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
Juni:  27 Juli:    4 + 18
Augustus:  22 + 29  September:  11 + 26 
Oktober:  17 + 14  November 21 + 28
December:  11 + 18

Helaas gaat het wijkfeest dat gepland stond op 6 juli, 

dit jaar NIET DOOR!

Aan de vrijwilligers is gevraagd of zij het wijkfeest zelf wilden orga-

niseren met ondersteuning van BWD. Eigen Kracht van de burger 

staat centraal,  BWD faciliteert. Helaas was dit te kort dag voor de 

vrijwilligers. Daarom is met elkaar besloten het niet door te laten 

gaan. De partners in de wijk zijn op de hoogte gesteld. Misschien 

lukt het wel om in september een opening van het nieuwe seizoen 

te organiseren, samen met vrijwilligers, VAK, ’t Spant en BWD.

Lida Kersten

Woensdag 22 mei was het eindelijk zo-
ver: SAMEN LUNCHEN in wijkcentrum 
De Hofstee!
Als start van een Welzijnsarrangement 
organiseerden Breed Welzijn Delft, sa-
men met Careyn en Perspektief, een 
lunch waar bewoners uit Tanthof elkaar 
konden ontmoeten. 
Vrijwilligers van de Hofstee en een bewo-
ner van Perspektief verzorgden de lunch. 
Bezoekers hadden zich via Careyn en 
Perspektief  aangemeld. 
Met 42 personen genoten we van een 
heerlijke soep die Ton gemaakt had, sa-
lades door moeders van de Russische 
kinderclub en de gastvrouwen gemaakt, 
lekkere broodjes enzovoort. 
Klaverjas vrijwilligers hadden de ruimte 
mooi aangekleed en de tafels gedekt.
 

Wijkfeest gaat niet door!

Een van de bezoekers schreef: “ Het eten 
was heerlijk. De salades bijzonder. 
De soep vol ballen en we vonden het héél 
gezellig. De cursisten van ‘ Natuurlijk te-
kenen’ ” .

Breed Welzijn Delft onderzoekt of bewo-
ners uit Tanthof, die niet gewend zijn naar  
wijkcentrum de Hofstee te komen, in de 
toekomst gebruik willen maken van een 
welzijnsarrangement in de Hofstee. Dat 
kan op maat: bijvoorbeeld : ’s morgens 
meedoen aan keramiek, schilderen of 
gymnastiek, daarna samen een lunch ma-
ken, ’s middags met een vrijwilliger wan-
delen door het natuurgebied bij Tanthof.

Wilt u hier meer over weten? 
Bel naar de klantenservice BWD
tel.: 015 76 00 100 
of naar Lida Kersten 
tel.:06 388 205 94 (op vakantie tot 8 juli).

De soep vol ballen!
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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

Zomer
Op het moment dat ik deze column 
schrijf doe ik dat met veel moeite. In 
deze krant ziet U dat wij gaan stoppen 
met de krant. Ik ga er verder niet op in, 
omdat er reeds genoeg over is gezegd. 
U zult het wel begrijpen dat deze beslis-
sing aan mijn hart gaat, omdat ik dan dat 
na 15 jaar moet doen. U hoeft echter niet 
bang zijn dat ik in een gat valt en achter 
de geraniums gaat zitten. Ik heb ook nog 
veel te doen in en rond het huis.
Als ik naar buiten kijk op dit moment 
dan fleur ik weer een beetje op. Gaan wij 
nu eindelijk naar een warmere tijd? Het 
ziet er gelukkig naar uit.
Ik wil daarom eens positief beginnen. 
Toen ik in de Bikolaan liep, zag ik dat 
de rode paal bij de Plus markt verdwe-
nen was. Ook de stalen bloembak was 
weg. Ik heb toen 13015 gebeld met de 
klacht. Ik werd de andere dag netjes 
gebeld door de ambtenaar hierover. Zij 
waren weggehaald omdat de vrachtwa-
gens via de andere kant door moesten 
omdat op de hoek van de Bikolaan en de 
Derde Werelddreef de weg geasfalteerd 
moest worden.
Beiden zouden terug komen, maar dat 
zou even duren. Ik kwam er later achter 
dat 2 elementen van de stalen bloembak 
gejat waren.
Ik hoop dat ze toch snel terugkomen. 
Ik was bang dat de eigenaar van de Plus 
had verzocht dat ze weg moesten blij-
ven. Dat was ook het geval, maar de 
gemeente is zo verstandig geweest om 
dat verzoek af te wijzen. Het plein is al 
gevaarlijk genoeg. Wederom een bewijs 
dat 14015 telefoon echt wel werkt, maar 
je moet wel eens geduld hebben.
In de krant stond dat er een onderzoek 
was geweest in de Bikolaan over fout 
afval. Vlak nabij die plekken wordt het 
nu gedeponeerd. Laat dat onderzoek en 
het bezoek van TOR niet ophouden op 
de grens, maar er net buiten.
Het is gelukkig nog niet mijn laatste 
column, maar het komt nu snel. Ik zal 
het missen. Er is nog zoveel over onze 
mooie wijk te vertellen, vooral nu over-
al toch de wilden bloemen en planten 
in bloei staan. Laten wij daar nog maar 
eens van genieten.

*       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
€0,50 per keer
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 09.00-16.30 
LEESTAFEL & ONTMOETINGSOCHTEND 09.00-12.00 
Gastvr. Elly / espresso & thee €0,50
FIETSLES  €30,00 10 LESSEN start september 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 
juni, juli & augustus GEEN TASTOE**** 
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 09.00-16.30
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 €0,50 per keer  14.00-16.30 
AQUARELSCHILDEREN EN TEKENEN 14.00-16.00
€60,00 10 lessen***
DIGITALE FOTOGRAFIE €50,00 10 lessen*** 19.00-20.30
ONTMOETINGSAVOND  19.00-21.00
gastheer Zacharias espresso & thee €0,50

VENSTERTAFEL  COMPUTERGEBRUIK Gratis 09.00-16.30
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
€70,00 10 lessen***
NATUURLIJK TEKENEN €7,50 per keer***** 10.15-12.15 
BILJART €0,80 per keer  13.30-16.30
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 
BILJART  €0, 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 09.00-16.30 
LEESTAFEL Gratis  14.00-16.00 
BILJART €0,80 per keer   09.00-12.00 
KLAVERJASSEN €0,50 per keer  13.00-16.30 
WORKSHOP ONTSPANNING €2,50 per keer 13:30-16:00 
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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Mei 2013
De situatie is wat rustiger dan in vorige 
maanden. De tram krijst wat minder en 
minder lang . De redenen zijn onbekend.
 
Het is best mogelijk dat het ergste ge-
krijs nog terug zal komen wanneer de 
zomer uiteindelijk komt en de tempera-
turen (wat) hoger zullen worden, omdat 
er een verband lijkt te zijn tussen tempe-
ratuur en gepiep.

Desalniettemin, voor diegenen die dicht-
bij het spoor wonen, is het huidige ge-
krijs al hard genoeg om storend te zijn, 
zeker s ‘nachts en ‘s morgens vroeg .

Rondom juni word de keermogelijk-
heid bij de Nieuwe Plantage in gebruik 
genomen, waardoor alleen tram 1 door 
Tanthof West zal rijden. De helft van de 
overlast zal dan verdwenen zijn.

Maar met dit vernieuwde spoor zal de 
overlast van de tram blijven. 
Namens HTM  heeft een hoge functi-

Overlast van de tram in Tanthof West 
laatste ontwikkelingen en suggesties

onaris van dat bedrijf mij  zwart op wit 
uitgelegd dat zonder opdracht en geld 
van de politiek zijn bedrijf geen actie zal 
ondernemen om het leed te verminderen.

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.

Het is dus duidelijk dat als wij onge-
stoord willen slapen, of, voor sommigen, 
hun huizen zouden kunnen verkopen, 
meer druk op de politici nodig is. 
Ludieke, harde, of rechterlijke acties zijn 
onontkoombaar  - bijvoorbeeld een geco-
ordineerd bezwaar tegen de WOZ taxa-
ties van de Gemeente, of een schade aan-
klacht tegen de Gemeente/Haaglanden.

Als U niet eerder contact met mij heeft 
gehad via email over dit onder werp, 
en bereid is om mee te denken en mee 
te doen aan acties tegen deze overlast, 
neem contact met mij op via mij email-
adres:  f.criado@online.nl

U kunt ook persoonlijke of telefonisch 
contact met mij nemen:

Fernando Criado
Decimastraat 1,
015-3641425
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“Tijdens het heerlijke ontbijt pakten don-
kere wolken zich al samen boven het ver-
sierde schoolplein van de Bonte Pael.

Toch begonnen alle leerlingen enthousi-
ast aan het  sport- en spellencircuit.
In groepjes gingen zij van het basketbal-
len naar het touwtje springen.
De grotere kinderden zorgden hierbij 
goed voor de kleinere uit de kleutergroe-
pen.

Koningsspelen
bij de Bonte Pael

De maanden april en mei waren erg druk 
voor de leerkrachten en leerlingen van de 
Simon Carmiggeltschool. In april werkten 
alle kinderen aan het thema “Kunst en cul-
tuur”, wat resulteerde in een druk bezoch-
te thema- avond op 25 april. In alle klassen 
lagen mappen, hingen schilderijen en wa-
ren bouwwerken te zien. Groep 5 had zelfs 
een stadswandeling gemaakt om alle oude 
gebouwen te bekijken. U kunt alle foto’s 
bekijken op de website van de school.
Aan het eind van de thema-avond wer-
den alle lokalen snel opgeruimd door leer-
krachten en ouders want de volgende dag 
waren er alweer de Koningssspelen, met 
het voorafgaande Koningsontbijt. 
Ook dat was erg gezellig. 

Surprise! 
Donderochtend werden de ouders en 
leerlingen van basisschool De Eglantier 
Tanthof verrast met een sandwich en/of 
een muffin. 
Het team had dit georganiseerd van-
wege de opening van het Engelse lokaal. 
Op De Eglantier Tanthof wordt al 4 jaar 
Engelse les gegeven in alle groepen 
door native speakers. Vanaf dit school-
jaar heeft de leerkracht Engels van de 
bovenbouw een eigen Engels lokaal. 
Dit jaar zijn er ook voor het eerst Anglia-
toetsen afgenomen in groep 8 om het 
eindniveau van de leerlingen te bepalen. 
De uitslagen hiervan zijn helaas nog 
niet bekend. 

De kinderen van de groepen 7 en 8 hiel-
pen de kleintjes bij alle spelletjes na het 
ontbijt en waren zelf  ‘s middags aan de 
beurt.
Zo konden ze goed oefenen want op 15 
mei moesten ze naar Amsterdam om  de 
Delftse eer te verdedigen. De school was 
genomineerd voor de sportiefste school 
van Nederland en groep 8 ging dat bewij-
zen. Ze zijn een prima tweede geworden, 
een knappe prestatie. Dat komt natuurlijk 
omdat die groep daarvoor ook al had mee-
gedaan aan de Golden Tenloop. Tot slot 
van de drukke periode was er nog de jaar-
lijkse schoolreis voor de groepen 1 t/m 
7. Voor groep 8 is het nog niet gedaan, 
die jongens en meiden gaan zich voorbe-
reiden op een driedaags kamp en hun af-
scheidsmusical.

Op de Simon Carmiggeltschool 
vervelen ze zich niet

Helaas barstte de bui toch los en liepen 
de knikkerpotjes vol water. 
De handdoeken kregen het springkussen 
niet meer droog. 
De buitenspellen werden naar binnen 
verplaatst waar onder andere ook een 
dansles en een circusworkshop te volgen 
waren.
Om half 12 werd de ochtend afgesloten 
met het danslied ‘Bewegen is gezond’.
Ondanks de regen was het een sportieve 
en geslaagde ochtend.

De Bonte Pael hoopt ook na deze Ko-
ningsspelen nog veel speelplezier te bele-
ven aan de materialen die via de subsidie 
van Fonds 1818 voor deze gelegenheid 
aangeschaft zijn.”

In de middag hebben de bovenbouwgroe-
pen nog techniekles gedaan. 
Het thema van de techniekles was water. 

Geheel in de stijl van onze toekomstige 
kroonprins Willem Alexander.
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Door Jan van Dijk
De man achter “De Adelaar” is de heer 
Hans Wesselius. Met zijn HEAO opleiding 
en langdurige werkervaring heeft hij zich 
ontwikkeld tot een allrounder op admini-
stratief gebied. 
Daarnaast heeft hij zich al vanaf zijn jeugd 
geïnteresseerd voor de Nederlandse taal. 
Zich bewust van zijn talenten op beide ge-
bieden besloot hij vorig jaar voor zichzelf 
te beginnen. 
Afgelopen oktober schreef hij zich in bij 
de KvK en vanaf januari dit jaar runt hij 
zijn eigen kantoor.

Zijn vader zag al vroeg dat Hans de boek-
houding in zou gaan. 
Daarnaast stimuleerde hij zijn zoon in 
diens taalontwikkeling.
De krant werd doorgenomen en er wer-
den taalspelletjes gespeeld: Pa was niet 
voor niets onderwijzer. 

Later, bij nevengebeurtenissen zoals cur-
sussen, werd hij door anderen opmerk-
zaam gemaakt op zijn gave om telkens 
met zijn analytische blik als eerste de 
zwakke punten bij een ontwerp te ontdek-
ken.  “Je lijkt wel een adelaar man! ” werd 
dan opgemerkt. 
Dit compliment heeft hij zich ter harte ge-
nomen: zijn bureau draagt nu deze mooie 
naam.

De Adelaar Cijfer- en Taalvast
Financiële Administratie en Nederlandstalige communicatie

Hans Wesselius kan behulpzaam zijn bij 
allerlei financiële zaken. 
Maar ook bij het schrijven van sollicita-
tiebrieven en CV’s of het doorlopen van 
websites en documenten op lay-out, taal-
kundige en technische verbeterpunten.
Loopt u tegen financieel administratieve 
of taalkundige problemen op neem dan 
vooral contact op met Hans Wesselius.

Bedankt Hans voor de har telijke ont-
vangst. Ik wens je veel succes in de toe-
komst!

De Adelaar
Cijfer en Taalvast
Tel. 06-10440884
info@cijferentaalvast.nl
www.cijferentaalvast.nl

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.

fo
to

: J
an

 v
an

 D
ijk



11Wijkkrant Tanthof

Schone wijk – mooie wijk – volledige concentratie

Workshop ‘Maak Een Eigen Levensboek’

Ik werd wakker door een vrij doordrin-
gend geluid van een motor dat deed me 
denken aan een motorzaag. En het was 
zo:…de gemeentewerkers waren al vroeg 
opgestaan en druk bezig. Achter ons huis 
zorgen ze ervoor dat de struiken niet over 
de weg groeien zodat iedereen er nog  
normaal langs kan lopen. 

In een andere stemming had ik wellicht 
gedacht : ’waarom wordt ik zo wakker 
gemaakt, ?’, maar ik had een paar dagen 
eerder kennis gemaakt met een van de 
groene gemeentemedewerkers en ik was 
onder de indruk van deze bezige schoon-
makers van onze wijk.

Hij stond onder een boom met een hark 
de aarde regelmatig te verdelen en ik ob-
serveerde hem nauwkeurig en was onder 
de indruk van zijn concentratie. Voorna-
melijk vroeg ik me af of hij me niet opge-
merkt had of dat hij gewoon helemaal op-
ging in wat hij deed. Het tweede was het 
geval en hier is het bewijs :

“Krijgen we nieuwe plantjes onder die 
boom ?”, vroeg ik. Hij keek langzaam op 
en antwoorde :”Nee, het moet schoon ge-
houden worden!”…met een gezicht van 
complete concentratie. 

Ik zeg : “…ah, u maakt het weer mooi!” En 
alles wat hij zij met een korte inademing 
tijdens het praten was : “Ja,…” en hij ging 
verder met zijn werk.

Die uitdrukking op zijn gezicht sprak 
meer dan duizend worden : 
Complete concentratie, gehele toewijding, 
opgaan in wat hij deed,…”mindfullness ” 
in een mooi modern woord. 
Het herinnerde me aan het boek 
“MOMO”, van Michael Ende.
Een korte scène hieruit is het gesprek van 
Momo, een kleine jongen, met de straten-
veger. Momo vraagt aan de stratenveger 
hoe hij het voor mekaar krijgt om iedere 
dag weer zo geduldig de straten schoon 
te maken. En de stratenveger antwoord : 
“Weet je Momo, dat is heel simpel: Ik kijk 
nooit naar het einde van de straat,…ik ga 
altijd stap voor stap en dan ben ik ineens 
aan het einde van de straat, zonder dat het 
een lange weg lijkt.”

Ieder mens heeft zijn of haar eigen 
verhaal, of liever gezegd ieder mens ís 
zijn of haar verhaal. Dit verhaal kun 
je vormgeven in een levensboek.

Het maken van je eigen levensboek kan 
helpen om bijvoorbeeld losse eindjes te 
ontdekken en je af te vragen wat je in de 
toekomst zou willen doen. 
Je hoeft niet oud te zijn om je levensver-
haal aan het papier te willen toevertrou-
wen. 

Ook jonge mensen die hun levenservarin-
gen willen delen met anderen, of hun ver-
haal alleen op papier willen zetten, kunnen 
deelnemen aan deze workshop.

Deelnemers ervaren deze workshop als 
waardevol, omdat: 

•  Ze handvatten krijgen hoe te beginnen 
aan hun eigen levensboek.
•  Er een duidelijke indeling geboden 
wordt door middel van vijf grote thema’s.
•  Er ruimte is om ervaringen te delen 
waardoor (vergeten) herinneringen bo-
ven komen.
•  Er naar elkaar wordt geluisterd, er is 
echte aandacht voor elkaars verhaal.

Aan de hand van vijf grote thema’s, on-
der leiding van Anita van der Drift, 
maak  je een start met het maken van je 
eigen levensboek. 

Wegens succes voor de zesde keer

Is je interesse gewekt?  Meld je dan aan 
bij:

Anita van der Drift
Tel.: 06-29333221
E-mail : anita.drift@tele2.nl

De workshop bestaat uit 
vijf vrijdagochtenden:
31 mei, 7 , 14,21 en 28 juni

10.00uur- 11.30uur.

Wijkcentrum de Hofstee, 
Sandinoweg 149, Tanthof
De kosten bedragen € 10,- per ochtend.
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In het kader van de 380-kV kabel gingen de kabels van 150 kV langs de Kruithuisweg weg. Dat vroeg een ruimte om die werkzaamheden 
te verrichten. Daar had Tennet ruimte van de sportvelden voor nodig. Zij zegden toe dat de velden er fraaier terug zouden komen. 
Wij konden bij de opening van de gerenoveerde velden op 29 mei constateren dat zij hun woord hadden gehouden en samen met de 
BWD er iets fraais van hebben gemaakt.
Er was eerst een straatvoetbaltoernooi. Bij de prijsuitreiking spraken een vertegenwoordiger van Tennet en de wethouder, de Prez. 
Toen hij de prijzen uitreikte vroeg hij aan een van deelnemers of deze meer hier ging voetballen. Het antwoord was duidelijk: “Neen, want 
op kunstgras was het veel beter. 
Wij zijn er van overtuigd dat er wel veel gebruik van gemaakt zal worden. Ook de jeu de Boule-baan is verplaatst naar deze kant.
Ondanks het wat koele weer was het toch een bruisend feest al was het alleen door de breakdance dancebattles, waar fel en netjes werd 
gestreden. De jongens en meisjes maakten veel fraaie toeren uit op de straat.
 

SPORTVELD DE BORDER VERNIEUWD
Door Henk Klootwijk, foto’s Henk Klootwijk, Theo Postma en Stan van Adrichem


