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In onze wijk hoef je naar groen niet zo ver te zoeken.
En wie op zoek gaat vindt het in de verschillende parken,
plantsoenen en tuinen die verspreid over de wijk liggen,
Het Hof van Delftpark, het Agnetapark, het Wilhelminapark.
En dan nog maar te zwijgen van al het groen dat in de straten tussen de huizen staat, met en zonder speeltoestellen en
beelden.
Met een mooie nazomer kunnen we nog volop genieten van
alle groen in de wijk.

Bakkerentuin

De volgende wijkkrant verschijnt 9 december Kopij vóór 12 november sturen naar e-mail: wijkkrantwest@yahoo.com
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BVOW
Bewonersenquête:
huidige bezoekerskaart behouden

Van de wijkcoördinator				
Door Johan Tetteroo, wijkcoördinator Hof van Delft, Voordijkshoorn & Harnaschpolder
Fleur Delft Op acties en straatfeesten in Hof van Delft en Voordijkshoorn
In de wijken Voordijkshoorn (incl. Harnaschpolder) en Hof van Delft zijn
in het voorjaar/de zomerperiode door bewoners weer vele straatfeesten,
Fleur Delft Op acties en Buitenspeeldagen georganiseerd. Via deze ontmoetingsactiviteiten en leefbaarheidsacties leerde men elkaar beter kennen, werden vakantieverhalen uitgewisseld, werd nagedacht over nieuwe
bewonersinitiatieven voor de woon- en leefomgeving plannen, maar ook
meegedaan aan allerlei georganiseerde activiteiten, zoals barbecueën,
sport en spel en het schoner en fleuriger maken van straten en buurten.
Voor meer informatie: www.delft.nl

Actieplan Wilhelminapark
Op maandag 18 juni heeft de
belangenvereniging Olofsbuurt
Westerkwartier (BVOW) het actieplan ‘Het is weer fijn om in
het Wilhelminapark te zijn’, samen met een symbolisch schepje
en emmertje, overhandigd aan
wethouder Raimond de Prez.
In dit plan, opgesteld door bewoners en diverse professionele
samenwerkings-partners uit de
wijk, staan aanbevelingen voor
verbetering van inrichting/beheer
en vergroting van de mogelijkheden voor gebruik en activiteiten in
dit park.

Een groot aantal bewoners van
Olofsbuurt en Westerkwartier heeft
de enquête over parkeren van de
belangenvereniging (BVOW) ingevuld. De uitslag: bewoners zijn
bereid maximaal 57 euro voor de
vergunning te betalen, willen de huidige bezoekerskaart behouden en
zijn tevreden over de bloktijden.
De gemeente wil een parkeervisie
Delft 2020 opstellen en vraagt input van belangenverenigingen. De
BVOW wil graag namens de bewoners spreken. Om dit zorgvuldig te
kunnen doen is een enquête uitgezet
onder 3500 huishoudens in Olofsbuurt en Westerkwartier. De uitslag
bevestigt het beeld van het bestuur
van de BVOW.
Ruim de helft van de bewoners is
tevreden met de huidige bloktijden. Tweederde geeft aan tegen
invoering van de hele dag vergunningparkeren te zijn, zoals nu in het
centrum geldt.
Hoewel een nipte meerderheid tevreden over de huidige prijs van de
vergunning, vindt bijna de helft dat
de prijs omlaag moet. Gemiddeld
genomen zijn de bewoners bereid
een prijs van c57,- te betalen voor
hun parkeervergunning. Als het
duurder wordt wil bijna tweederde
dat het systeem veranderd wordt.
De situatie is namelijk niet verbeterd.
De gemiddelde zoektijd en parkeerafstand zijn de afgelopen jaren
nauwelijks veranderd: gemiddeld

foto: Stan van Adrichem

Het afgelopen jaar zijn vanuit het
wijksamenwerkingsverband reeds
allerlei initiatieven genomen die
geleid hebben tot een kwaliteitsimpuls voor het park en haar gebruikers.
De adviezen en aanbevelingen
vermeld in het actieplan dienen
om met gemeentelijke ondersteuning verder te werken aan de
verbetering van de inrichting en
het gebruik van deze belangrijke
groenvoorziening in de wijk Hof
van Delft.

KinderLeerOrkest -HET KRISTALbrengt sociale samenhang in school en wijk
In alle opzichten doet het KinderLeerOrkest van het Kristal zijn
naam eer aan. Het schitterend,
debuterend concert dat het heeft
gegeven op donderdag 28 juni j.l.
liet een hoop potentie horen. Nu
al kun je ervaren hoe de achterliggende gedachten zich hoorbaar uitkristalliseren in dit orkest.

OuderenProof
Hof van Delft en Voordijkshoorn
Sinds begin van dit jaar zijn enthousiaste wijkbewoners uit de wijken
Hof van Delft en Voordijkshoorn
aan de slag gegaan met OuderenProof.

Muziek kan grenzen overschrijden
waar woorden tekort schieten.
De twee basisscholen, het GabriëlWest en De Schatkaart participeren beiden in het orkest, ook dáár
wordt er dus verbinding gelegd.
Zoals beloofd: alles leidt tot samenspel.
Focus
Hier snijdt het mes aan meer dan
twee kanten. Want het beoefenen
van instrumenten, het leren muziek
maken brengt ook focus.
En die focus gaat niet door het
hoofd, hier wordt het hart aangesproken.
Muzieklessen maken de kinderen
ontvankelijk om te leren waardoor

foto: Het Kristal

De Brede School Harnaschpolder Het Kristal is gelegen in een
nieuwe, groeiende wijk. Dat wordt
serieus genomen. Het KinderLeerOrkest is een van de activiteiten
om de nieuwe wijkbewoners eensgezind te betrekken in dit muzikale
gebeuren.
Op deze manier ontstaat er in en
rond Het Kristal sociale samenhang. Dat geldt voor de volwassenen, maar zeker ook voor de musicerende kinderen.
We zeggen niet voor niets dat muziek verbroedert.

zoekt men nog steeds ongeveer
5 minuten naar een beschikbare
parkeerplaats, die men uiteindelijk
vindt op een afstand van gemiddeld 148 meter van de woning.
Gemiddeld ontvangt men ongeveer
drie keer per week bezoek. De helft
van de bewoners geeft aan wel
eens een bezoekerskaart van de
buren te lenen, gemiddeld één keer
per maand. Voor deze bezoekerskaart wil men gemiddeld c21,53
betalen. Driekwart van de wijk wil
de huidige bezoekerskaart handhaven, 8% wil liever een blauwe
zone, terwijl 5,5% een digitaal systeem wil en 4% liever kraskaarten
heeft.
17,6% van de respondenten geeft
aan geen last te hebben van de
werkzaamheden rondom de spoorzone. Het overgrote deel geeft aan
wel overlast te ervaren waarbij het
maken van een omweg om de woning te bereiken de grootste ergernis is.
Als het spoorwegviaduct is afgebroken, verdwijnen de parkeerplaatsen daaronder. De gemeente
heeft een aantal parkeerplaatsen
in de nieuwe parkeergarage die
op deze plaats komt gereserveerd
voor bewoners. Een op de tien bewoners heeft belangstelling voor de
huur van een parkeerplaats in deze
garage en is bereid hiervoor gemiddeld c228,- per jaar te betalen.
Twee personen zouden een plaats
willen kopen.

er een basis wordt gelegd die de
muzieklessen overstijgen.
Het is werkelijk ontdekkend leren.
Daar hebben ook de muziekdocenten van het VAK, die hier speciaal
voor worden ingeschakeld, kaas
van gegeten.
Niet alleen zijn zij gespecialiseerd
in het geven van muzieklessen, ook
weten zij hoe zij kinderen moeten
bespelen en hoe zij een groep van
de kinderen kunnen maken.
Sfeer maken.
Plezier staat immers voorop en is de
motor achter het leerproces.
www.gabrielschool.nl
www.deschatkaartdelft.nl

Het kinderleerorkest -Het Kristal- is
afgelopen schooljaar gefinancierd
vanuit diverse subsidies. Ook dit
jaar willen zowel de kinderen als de
ouders en leerkrachten graag doorgaan met dit geweldig leuke orkest.
Dit kan alleen maar met hulp en
steun van bedrijven, subsidieverstrekkers en particulieren die het orkest en het initiatief een warm hart
toedragen. Iedere bijdrage is dan
ook van harte welkom!
Mocht u het orkest een muzikale
toekomst gunnen dan kunt u dit mogelijk maken door een bijdrage te
leveren.
U kunt hiervoor gebruik maken
van het volgende rekeningnummer:
1638.98.847
o.v.v. Vrienden van Het Kristalorkest

Wijkkrantredacteur worden?

Wijkkrant West zoekt nog naar nieuwe

redactieleden,

die willen helpen met het samenstellen van de wijkkrant.
Ervaring hoeft niet, enthousiasme wel.
Lijkt het je wat?Stuur dan een mailtje naar:

wijkkrantwest@yahoo.com

De werkgroepen hebben al een
flink aantal acties in gang gezet,
waaronder het schouwen van de
wijk, het bespreken van knelpunten
met de wijkagent, het zich laten
informeren en meedenken over ontmoetingsactiviteiten in de wijk.
In de komende winterkrant zal een
aantal leden van de werkgroep geïnterviewd worden en inzicht geven
in welke aanbevelingen zij doen om
hun wijk OuderenProof te maken.

OuderenProof heeft tot doel zoveel
mogelijk 55-plussers te betrekken bij
het huidige en toekomstige ouderenbeleid in Delft.
Ouderen zijn ervaringsdeskundige
en bij uitstek geschikt om voor hun
eigen wijk aanbevelingen te doen
op de gebieden wonen, woonomgeving, toegankelijkheid, zorg, welzijn, voorzieningen en samenleven.
Wilt u meer informatie
over dit project,?
Neem dan contact op met
M.J. Hamakers,
DIVA Delft,
tel. 2152130
of mhamakers@divadelft.nl

Colofon
Wijkkrant West wordt samengesteld door wijkbewoners van Hof van
Delft/Voordijkshoorn en krijgt ondersteuning van van Breed Welzijn Delft.
De krant verschijnt vier keer per jaar en wordt gefinancierd uit het gemeentelijk wijkbudget Hof van Delft/ Voordijkshoorn.
Redactie: Kitty Leeflang, Ignart Verweij, Rob Voogt, Jessica Keijzer,
Thea Tetteroo en Hermine Oosterwijk.
Vormgeving: Stan van Adrichem
Druk: Druk Tan Heck
Oplage en verspreiding:10.400 stuks
De krant wordt huis aan huis verspreid door Rodi Verspreidgroep.
Bijdragen en reacties kunt u sturen naar:
Wijkcentrum De Wending
t.a.v.: Wijkkrant West
Raamstraat 67, 2613RW Delft, tel. 015 - 7600240
wijkkrantwest@yahoo.com
De redactie behoudt te allen tijden het recht op inkorten of niet plaatsen
van ingezonden stukken. Wijkgerichte onderwerpen genieten de voorkeur.
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De postbode
vertelt…
Eindelijk weekend of…

foto: Oosterwijk Fotografie

Toen ik een paar weken geleden
klaar was met mijn werk en naar
huis fietste zag ik in de verte een
collega stuntelen met zijn fiets.
Terwijl ik voor een stoplicht wachtte keek ik toe hoe die collega zijn
fiets, die te zwaar beladen was,
tegen een muurtje probeerde te
zetten. Wat niet zo makkelijk ging,
want naast de twee posttassen, die
overvol waren, lag er ook nog een
tas reclame op zijn bagagedrager
en had hij in een van zijn handen
een dikke bundel post.
Toen mijn licht eindelijk op groen
sprong fietste ik naar hem toe en
zag dat er een aantal brieven op
de grond was gevallen. Op dat
moment was hij net bezig om de
post op te rapen. Ik zei: ‘het is niet
de bedoeling dat je de post op de
grond gooit hoor.’
Van schrik liet mijn collega nu ook
de rest uit zijn handen op de grond
vallen en lag de straat bezaaid met
post. Vlug heb ik mijn fiets tegen
een boom aangezet en ben gaan
helpen met het oprapen. Omdat
de post nu niet meer in de goede
volgorde zat heb ik het op straat
weer even voor hem goed gezet.
Mijn collega keek me verbaast aan
en zei: ‘Zo dat doe je snel!’
‘Ja’, riposteerde ik, Ik doe al meer
dan elf jaar niet anders, dus!’

Ter gelegenheid van de opening van de winkel in 1948 , nadat een bom in
de oorlog het huis en de winkel had beschadigd.
Op de foto staat familie Lander, van links naar rechts Cor Lander, zijn vrouw
Johanna, Alex, Kees en Wim.

Bazaar of Magic
door Jessica Keizer
Na even twijfelen of ik wel goed zat, liep ik vrijdagochtend de winkel
op de Spoorsingel binnen waar ik een afspraak had. Zodra ik binnen stapte, viel mijn twijfel echter bijna gelijk weg en was het heel
duidelijk dat ik goed zat. Van buiten ziet de winkel er meer uit als
een kantoor, maar van binnen was het heel duidelijk dat ik me in een
gamestore bevond.
Dat de Bazaar of Magic, de winkel waar ik een afspraak had, van
buiten helemaal niet op een gamestore lijkt, komt vooral doordat het
bedrijf pas sinds maart 2012 op de Xpoorsingel gevestigd is. Bazaar
of Magic is namelijk vooral een online winkel: bazaarofmagic.nl.
In de gamestore kun je je kaarten kopen voor het spel Magic: the
Gathering, maar ook vindt er elke vrijdagavond een event plaats voor
de mensen die het spel al spelen. Tijdens deze avonden worden er
verschillende toernooien in het kaartspel gehouden.
Magic: the Gathering is een kruising tussen voetbalplaatjes en schaken in een fantasy setting. Spelers en verzamelaars van het spel verkrijgen hun kaarten voornamelijk door het kopen van pakjes waar
willekeurige kaarten in zitten. De kaarten waarmee gespeeld worden
stellen verschillende fantasy wezens en toverspreuken voor. In het
spel nemen de spelers het tegen elkaar op in een strijd om levenspunten. In het spel start elke speler met 20 levenspunten. Door het spelen
van de kaarten kan de ene speler de andere speler punten afnemen.
Het doel van het spel is om, door middel van strategisch en inzichtelijk
denken, de tegenstander op 0 levenspunten te krijgen.

Slagerij Lander
De slagerij van familie Lander
is welbekend als geen ander.
Op het hoekje van de Buitenwatersloot
werd vroeger nog een koe gedood.
Dit kan niet meer in deze tijd
schoon ieder dier zich dit
verblijdt.

Toen ik thuis was belde mijn buurman aan. Hij had een rouwkaart
in de bus gekregen die niet voor
hem bedoeld was. Straat en huisnummer klopte wel, maar de naam
niet. En omdat de begrafenis twee
dagen later plaats vond vroeg hij
of ik wist wat hij er mee kon doen.
Ik heb de rouwkaart van hem aangenomen en ben op internet gaan
zoeken. Na enig speurwerk vond
ik iemand met de zelfde meisjesnaam. Die mevrouw was me erg
dankbaar want ze zat al een paar
dagen op de kaart te wachten.
Met een goed gevoel fietste ik terug naar huis en kon mijn weekend
beginnen.

Het rundvlees ligt nu als reclame
te lonken achter de vitrineramen.
Hier koop je nog een runderlap
je proeft het en je denkt bij iedere hap.

Bekijk de site of bezoek de winkel voor meer informatie.
www.bazaarofmagic.nl
info@bazaarofmagic.nl
Spoorsingel 72
2613 BB Delft

Hier heeft een koetje staan loeien
en ikke...
		
moet er nog van groeien.

Groetjes, Postbode Rob

Gedicht Hans Steenks

15-04-2012

foto: Jan de Vette

Muurschildering in de Pootstraat

Nieuwe Supermarkt in de Krakeelpolder
Na ruim 50 jaar is de Familie Zuidgeest uit de de supermarkt aan de
Krakeelpol-derweg vertrokken. Ongeveer 50 jaar geleden is deze familie begonnen als zelfstandige melkboer met een melkwinkel en een
kleine winkel. Later sloten zij zich aan bij de A&O en weer later bij de
Meermarkt. Intussen werd de winkel wel verbouwd en kwam er een
flink stuk bij. Ongeveer 12 jaar geleden werd de zaak overgenomen
door de MCD supermarkt die er omdat er aan de Krakeelpolderweg
geen slager en groenteboer meer was een echte Buurtsuper werd.
Omdat de winkel eigenlijk hoognodig gemoderniseerd moest worden
en er ook nieuwe koelvitrines aangeschaft moesten worden vond de
eigenaar Boon die eigenaar was van deze supermarkt het niet meer
verstandig om investeringen te doen aan deze winkel. Jammer voor
de bewoners van m.n. de Krakeelpolder en het Westerkwartier die
hun vertrouwde buurtsuper met aan het hoofd Rene Zuidgeest zagen
vertrekken.
50 jaar Familie Zuidgeest was eind augustus een gesloten boekdeel.
Na 10 dagen dicht geweest te zijn heeft de Familie Olierook via de
SPAR het aangedurfd om na een grondige verbouwing de Supermarkt
op te krikken en er een modern bedrijf neergezet, met een oer-Hollandse supermarktformule. De bewoners van met name De Krakeelpolder en het Westerkwartier zullen blij zijn met zo'n moderne winkel.

foto: Stan van Adrichem

Door Jan de Vette

Het Stanislascollege heeft reeds vele jaren een scholenband met La Concordia bij Esteli . De Stichting Stedenband Delft-Esteli heeft veel kontakt met
beide middelbare scholen. en steunt vele projecten in Esteli o.a. op onderwijs- cultuur- gezondheid- en milieugebied. De Stedenband organiseert ook
een uitwisselings programma tussen Delftse jongeren en jongeren in Esteli.
In samenwerking met muurschilder(es) Tania van FUNARTE (muurschilderschool) gaan leerlingen van klas 1A meewerken aan het muurschilderproject: Stop kinderarbeid - school is een betere plek.. Het muurschilderen
vindt plaats van maandag 3 september tot en met vrijdag 7 september en
wordt gedaan op de zwarte muur tegenover de ingang Pootstraat van het
SCK.
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Hoe gastvrij is de wijk?

Zomer

Door Hermine en Kitty

door Ignart Verweij

Ja, soms val je gewoon met je neus
in de slagroom. Afgelopen zaterdag
vierde de Mackaystraat haar 9de
straatfeest en dat was niet bepaalt
een droge dag.

Niet eerder heb ik bewust zo lang stilgestaan bij het fenomeen zomer.
De zomer als natuurverschijnsel en metafoor. En me onder meer de
vraag gesteld wat de zomer met je doet, zoals ook de lente, de herfst
en de winter iets met je doen.

Gelukkig kon men gebruik maken
van de school plus gymzaal aan de
C. v.d. Lindestraat.
Hoogtepuntje voor de redactie was
de gastvrijheid tijdens de wedstrijd
wie versiert de mooiste taart.
Er was een heuse jury die na rijp beraad de komkommertaart van Amy
verkoos als winnaar.
Op de voet gevolgd door de rabarbertaart. Wij waren natuurlijk meer
van het proeven en na de prijsuitreiking was het dan zover.
Wat een heerlijkheden. Brownies,
een taart van cakejes versiert met
marsepein, notenbrokjes, citroentaart en soesjes. Vooral Hermine
heeft het zich goed laten smaken
maar daar hebben we dan weer
geen foto van.
Goed gedaan Mackaystraat!
Nu weten we weer waarom jullie
vijf jaar geleden de leukste straat
van Delft zijn geworden!

Neem bijvoorbeeld de herfst. Voor mij het jaargetijde dat me al van
jongs af aan het meest raakt.
De vaak radicale verandering in temperatuur, de intredende duurzame
grauwe luchten en hemelwater dat met bakken naar beneden komt zetten.
En het wordt helemaal feest in mijn hoofd als al die weersuitingen op
elkaar hebben gewacht en zich dan tegelijkertijd laten gelden.
En elke keer als de weergoden zich op die manier manifesteren, steekt
de melancholie, terug van vakantie, de kop op, in de schaduw gevolgd
door haar onafscheidelijke vrienden weemoed en verlangen. .

Wil jij ook een leuk straatfeest
organiseren? Vraag bij de Gemeente subsidie en vergunningen aan.

Door mijn werk als docent op een middelbare school begon mijn vakantie begin juli.
Al snel besloot ik bijna dagelijks ‘op avontuur’ te gaan door het Delftse.
De ene keer liep ik doelloos rond, de andere keer met een duidelijke
opdracht voor ogen. Maar altijd zo dat ik een groot deel van mijn buurt
bestreek.

Maar terug naar de zomer die, volgens de meteorologische wetenschap
nog tot 1 september buiten de baas is.
Volgens onze jaarkalender mag de zon zelfs nog tot 21 september zich
van haar beste kant laten zien.
Aan u de keus.
De maanden juli en augustus heb ik grotendeels thuis en rond mijn directe woonomgeving doorgebracht.
Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, waarbij ik al bij de eerste
zonnestralen op mijn fiets sprong en koers zette naar het strand van
Kijkduin.
Waarschijnlijk heb ik dat zo vaak gedaan dat ik dit jaar even geen
zandkorrel, schuimkop en aangebrand vlees meer kan zien.

foto’s: Oosterwijk Fotografie

Heb jij een leuk verhaal te vertellen
en wil je het wijkkrantteam op de
koffie/thee of kopje soep?
Stuur een mail naar
wijkkrantwest@yahoo.com

Inwoners van Delft willen graag
geven, maar wie haalt ‘t op?

Het Nationaal MS Fonds zoekt
daarom meer collectanten voor de
MS Collecte.
“Vorig jaar zijn er 13 collectanten langs de deuren gegaan,
maar dat is echt te weinig”, zegt
Pamela Zaat van het Nationaal
MS Fonds.
“Om bij alle 98000 inwoners aan
te bellen moeten er eigenlijk ruim
400 collectanten zijn”, vervolgt
zij.
Over MS wordt vaak gedacht dat
het een spierziekte is. Maar niets
is minder waar: MS is een zenuw-

ziekte, waarbij de beschermlaag
rondom de zenuwen, het zogeheten myeline, wordt aangetast.
Hierdoor kunnen de signalen
vanuit de hersenen de spieren
moeilijker bereiken of zelfs helemaal niet. Bewegen kan daardoor steeds moeilijk worden.

Wat mij betreft mag de zomer van 2012 definitief worden afgesloten.
Lange leve de vallende herfstbladeren!

Het Nationaal MS Fonds is actief op de gebieden voorlichting,
coaching én onderzoek.
De MS collecteweek is van 19
t/m 24 november.
Wilt u meer informatie? Neem
contact op met Pamela Zaat,
pamela@nationaalmsfonds.nl
of bel met 010-591 98 39
of ga naar
www.nationaalmsfonds.nl
Een donatie op giro 5057 is ook
altijd welkom.

Musicalgroep Rits
bezig met 2012 en 2013
Musicalgroep Rits is nog druk bezig
met de voorbereidingen voor de voorstellingen van de musical Prinses op
de Erwt op 2 en 3 november in Theater de Veste, maar nu al wordt er
gewerkt aan de musical van 2013.
De titel van 2013 mag Sander Uijtdehaage, secretaris van Rits, nog niet
noemen, maar hij is wel al op zoek
naar nieuw talent.
‘We proberen altijd nieuw Delfts talent te vinden dat alles van theater leuk
vindt.’
Sander legt uit dat musical het ultieme
theater is met dans, zang én spel.
De kunst is om dat geloofwaardig
over het voetlicht te brengen.
Wil je meer informatie over de audities in februari 2013?
Mail dan naar:
info@musicalgroeprits.nl.
En leer Rits kennen door te komen
kijken naar:

foto: MS Fonds

De inwoners van Delft zijn gul
en geven graag tijdens de MS
Collecteweek. Maar wie wil dit
geld ophalen? Met het huidige
aantal collectanten kan er niet bij
alle voordeuren aangebeld worden.

Waar ik onder meer achter kwam was dat de zomer landerig maakt.
Zeker wanneer je niet echt een doel hebt voor die dag.
En doelloze dagen waren niet van de lucht.
De dagen rijgen zich aaneen zonder dat je in de gaten hebt dat de
woensdag in de donderdag was overgegaan.
Dat maakt dat elke onverwachte gebeurtenis onevenredig veel aandacht krijgt.
Zo liep ik, me van geen kwaad bewust, laatst door het Wilhelminapark
en werd staande gehouden door twee agenten ‘op jacht’.
Ik zou voldoen aan het signalement dat even eerder was binnengekomen op het bureau.
Ze zochten een jonge vent (dat dan weer wel) die die ochtend de nodige overlast had veroorzaakt.
Ik moest me legitimeren en vertellen wat ik daar deed in het park. Mijn
dag kon niet meer stuk!
Of die middag, op weg naar mijn geparkeerde auto aan datzelfde
park(!), dat ik beteuterd moest constateren dat er was ingebroken in
mijn auto. In velden of wegen geen agenten te bespeuren…

De Prinses op de Erwt
op 2 en 3 november
in Theater de Veste.

Dierenbescherming Haaglanden
zoekt collectanten
Dierenbescherming Haaglanden
zoekt voor haar jaarlijkse collecte
vrijwilligers die in de periode van 1
t/m 6 oktober een paar uurtjes willen collecteren.
De opbrengst van deze collecte is
hard nodig, want dierenleed is helaas nog aan de orde van de dag.
De Dierenbescherming is volledig
afhankelijk van contributies en giften en kan alleen met de financiële steun van het publiek opkomen
voor de dieren.
De jaarlijkse collecte is een
belangrijke bron van inkomsten voor de afdelingen van de
Dierenbescherming in het land.
De opbrengst van de collecte wordt
lokaal besteed en komt dus direct
ten goede aan dieren in de regio
Haaglanden.
Bijvoorbeeld het geven van voorlichting op scholen, standwerk, het
opvangen van asieldieren en het
controleren van de zwerfkattenpopulatie.
Vrijwilligers zijn voor
Dierenbescherming Haaglanden
van groot belang.

Honderden mensen maken het
dagelijks werk van de afdeling
Haaglanden mogelijk dankzij hun
belangenloze inzet. Daarom roept
de Dierenbescherming iedereen
op wat tijd vrij te maken om in de
periode van 1 oktober tot en met 6
oktober te collecteren.
Dierenbescherming Haaglanden
zoekt ook nog coördinatoren die
willen helpen met de organisatie van de collecte in Poeldijk en
Honselersdijk. Deze coördinator is
de contactpersoon voor de collectanten in de wijk of plaats.
Geïnteresseerden kunnen een email sturen met naam, adres en
telefoonnummer naar:
info@haaglanden.dierenbescherming.nl
of zich melden op
telefoonnummer 070 - 392 42 89
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Minder dan een week geleden en Westerpop
2012 zou de geschiedenis zijn ingegaan als
warmste editie ooit! Met temperaturen die doen
denken aan mijn vakanties in Turkije. Het mocht
niet zo zijn. De artiesten, medewerkers en vooral
bezoekers moesten het doen met een afwisseling
van zon, regen, grauwe luchten met hier en daar
blauwe scheurtjes. De enige constante was de
aangename temperatuur, een zomermaand als
augustus waardig.
De aftrap was vrijdagavond, welke ik helaas door
verplichtingen elders voorbij heb laten gaan. Van
mijn dochter, die die avond mijn honneurs waarnam, heb ik begrepen dat Kraantje Pappie de
show stal. Dochterlief: ‘Als geen ander wist Kraantje de meute aan het swingen, springen en meezingen te krijgen. Zelfs ik moest eraan geloven. Nog
nooit was dweilen met het kraantje open zo’n feest
geweest!’.
Mijn avontuur begon zaterdagmiddag. Ik viel midden in de set van Demira Jansen. Vooraf had ik zo
mijn gedachten over het singer/songwritergenre.
De afgelopen jaren een muzieksoort dat als onkruid opkomt en onuitroeibaar lijkt. Met als voorlopig dieptepunt het tv programma van Giel Beelen.
Het doet me sterk denken aan de opkomst van de
standup comedian op tv en de columnschrijvende
BN-er in krant en tijdschrift. Alsof het ontbreken
van plankenkoorts en het hebben van een bekende kop een rechtvaardiging zou zijn om ons als
lezer en kijker lastig te vallen met flauwe grappen
en jip en janneke teksten.
Terug naar mevrouw Jansen, onze singer/songwriter van dienst die middag. De eerlijkheid gebied
te zeggen dat ze zich goed van haar taak heeft
gekweten. Een prettige stem en dito verpakking.
De nabije toekomst zal uitwijzen of ze zich gaat
handhaven tussen de talloze andere gelukzoekers
van het genre. Ik sluit niet uit dat ze over tien jaar
haar loopbaan nieuw leven moet inblazen bij een
programma als The Voice of Holland.
Op het veld heerste een gemoedelijke sfeer. De
toeschouwers druppelden binnen en zochten nog
wat onwennig een plekje op het terrein, licht verrast door de ruimte die hen geboden werd. Bij
de ingang stonden mensen van de beveiliging die
zichtbaar plezier hadden in hun werk.
Omdat de zaterdag een dag is van keuzes maken,
er moet dan zoveel gebeuren (huis schoonmaken,
boodschappen doen, kleren kopen, hardlopen)
besloot ik, mede gezien de dreigende lucht, mijn
weg te vervolgen met de wetenschap dat ik des
avonds terug zou keren voor Neerlands jonge
hondenclub Jungle by Night.
Liefhebbers van hun muziek kan ik van harte radio 6 aanbevelen. En dan vooral de zaterdag- en
zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur met Jaap
Boots achter de microfoon. Onlangs traden de godenzonen live op in dat programma en speelden
met hun energieke sound de kalk van de muren
van de veel te kleine studio.
Ze stelden me niet teleur. Hoewel het typische muziek is voor een zwoele zomeravond lieten zij zich
niet van de wijs brengen door het weer en deden
waar ze goed in waren: de lucht uit hun longen
blazen om de bezoekers een zorgenloze avond te
bezorgen met hun funky/jazzy geluid.
Met de adrenaline nog in mijn lijf ging ik huiswaarts met het idee straks nog even hun debuut
keihard uit de speakers te laten schallen. Zo gezegd, zo gedaan. Tegen middernacht, terwijl de
laatste noten in mijn huiskamer verstomden, werden de beginklanken van het vuurwerk ingezet: de
traditionele afsluiting van het tweedaagse festival.
Met een licht zoemend geluid tussen mijn oren viel
ik in slaap…

foto’s: Stan van Adrichem

door Ignart Verweij
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Deze keer werd de kinderpagina verzorgd door de: Mackaystraat
De kinderen uit de Mackaystraat mochten tijdens het straatfeest op 25 augustus iets over de
Mackaystraat schrijven voor de Wijkkrant. Op deze pagina kun je de verschillende reacties lezen
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Organisatie Wijkfeest
Slinger door de Wijk
ligt op Koers

Ontmoetingscentrum
Vermeertoren
Het ontmoetingscentrum is een
Dagvoorziening voor ouderen
met dementie en hun mantelzorgers, en biedt ondersteuning bij
het omgaan met de gevolgen van
dementie.
Naast het activiteitenaanbod
voor mensen met dementie bieden wij ook een ondersteuningsaanbod aan de mantelzorgers.

Gratis
voor iedereen, jong en oud

22 september

Informatieve bijeenkomsten 2012

foto: Oosterwijk Fotografie

Woensdag 10 oktober
Van 14.30 uur tot 15.30 uur:
Veiligheid in huis voor mensen
met dementie en hun mantelzorgers.
Spreker: een ergotherapeut.

De datum van Slinger door de Wijk
is verzet naar 20 oktober a.s.
Door Jan de Vette
We moesten het feest wel gaan verzetten naar 20 oktober in plaats van
13 oktober, omdat plotseling de Politie, die eerst niet mee zou doen,
begin juni liet weten toch een open dag te gaan houden.
Een en ander hield in dat de Brandweer maar ook de organisatie van de
Slinger door de Wijk een heleboel contracten moesten gaan veranderen,
wat ons veel hoofdbrekens heeft gekost.
Maar we zijn er uit gekomen. Diverse mensen die al een kraam hadden
gehuurd voor de Braderie en rommelmarkt moesten benaderd worden.
Ook de vergunning die de gemeente ons had verleend moest veranderd
worden en de diverse contracten van de optredens van de artiesten moesten weer veranderd worden.

Najaar 2012
Woensdagavond
26 september,17 en 31 oktober
en 14 november
Van 19:30 uur tot 21:30 uur.
Gespreksgroep voor kinderen
van ouders met een dementie.
“Een vader of moeder met dementie, wat kan ik ermee ?”

Ontmoetingscentrum
Vermeertoren.
Van Berensteijnstraat 169b
2614 HE Delft
Telefoon 015-2716155

Typen voor kinderen
bij Octopus

Diverse optredens staan inmiddels op het programma zoals:

•
•
•
•
•
•

Twee optredens van het Westlands Zeemanskoor Onder Zeil
Twee optredens van Zanggroep Het Hollandse Lied.
Twee optredens van Line dance groep JCLD
Twee optredens Zangeres Patricia van Dijk
Twee optredens van een Troubadour Versteeg
Drie optredens van leden van Sportschool Jan Koster
Diverse optredens van Blaaskapel de Klinkers.
Een optreden van de Delftse zanger Ramon Goode
tevens DJ op een podium.
Twee DJ Ronald van Wingerden en Jan Pret
Diverse optredens van Brasband L.G.D.
Twee optredens van Lili ABADE Braziliaans-Libanees Buikdanseres.
Twee of drie optredens van de Twirlteam Colours.
Optredens van The Others (Popband)
Optreden van Timo 1 man met gitaar,harmonica en zang.

Octopus kinderopvang biedt
gratis typecursussen aan op de
naschoolse opvang!
Vanaf 24 september starten BSO
Noordzee, Zeeleeuw en Lokomotief, onderdeel van Octopus
kinderopvang met gratis typecurssussen.

Voor de kinderen is er een zweefmolen, een luchtkussen, het mini spoortreintje, het Theater Aap Noot van Eva Hamers. Optreden van een
Clownsduo, gratis suikerspin en tegen een vrijwillige vergoeding POP
CORN (opbrengst Kankerbestrijding).

De typecursussen, aangeboden
door instituut Pica, zijn bedoeld
voor de kinderen van 8 t/m 13
jaar.

Ook de Kerk heeft net als vorig jaar een programma
zie onze website www.slingerdoordewijk.nl.

Voor meer informatie
www.octopuskinderopvang.nl

De Politie en ook de Brandweer zijn druk bezig om een programma samen te stellen, maar ze zijn nog niet zover. Hun kennende zal er wel weer
het nodige te beleven zijn voor zowel jongeren als ouderen.
Ook zijn we nog bezig met de werkgroep Spoorzone en een valkenier
Voor het huren van een kraam voor de braderie, rommelmarkt en informatiemarkt (zie de website) www.slingerdoordewijk.nl.
Indien u geen computer heeft telefoon: 015-2134917
De organisatie is op zoek naar vrijwilligers die ons op deze dag
willen helpen.
Heeft u interesse neem dan contact op met
Cor van de Bos van de speeltuin, telefoon: 06-13617700
of met Jan de Vette, telefoon:015-2134917

Op het grasveldje bij de Saaiwerkerstraat,
Schobbelaarstraat en Kaarderstraat.

BBQ
Van 17:00 uur t/m 19:00 uur
(van tevoren opgeven en betalen)

Gratis een suikerspin,
springkussen en er
komt een Clown
op bezoek!

Heeft u vragen over het ontmoetingscentrum of wat wij u kunnen
bieden, neem dan gerust contact
op!

Affijn, we kunnen nu verder met het invullen van het programma.
De organisatie van de slinger door de wijk heeft getracht een afwisselend
programma neer te zetten.

•
•
•
•
•
•
•
•

Van 12:00 uur t/m 16:00 uur

Vind je het leuk
om te schrijven?
Wijkkrant West zoekt nog naar
nieuwe redactieleden,
die willen helpen met het
samenstellen van de wijkkrant.
We zijn ook op zoek naar mensen die
af en toe voor de krant willen schrijven over
de dingen die in hun buurt gebeuren.
Ervaring hoeft niet, enthousiasme wel.
Lijkt het je wat?
Stuur dan een mailtje naar:

wijkkrantwest@yahoo.com
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Belangrijke adressen en telefoonnummers
Politie
Wijkagent Hof van Delft
Dhr. Leo van Hal
leo.van.hal@haaglanden.politie.nl

Wekelijkse activiteiten in de wijkcentra

0900-88 44

Wijkagent Voordijkshoorn:
Dhr. Harm Oorlog harm.oorlog@haaglanden.politie.nl 015 - 219 82 45
Gemeente Delft
Klantcontactcentrum (KCC)/Stadswinkel /
Infopunt Stadsbeheer/ meldingen-producten-diensten
www.delft.nl

Olof

De Wending

De Parel

Olofstraat 21
2613 EK Delft
tel. 015 - 2144903
p.boeren@breedwelzijndelft.nl.
www.breedwelzijndelft.nl

Raamstraat 67
2613 RW Delft
tel. 015 - 7600240
dewending@breedwelzijndelft.nl

Van Beresteynstraat 99
2614 BV Delft
tel. 015 - 7600230

Breed Welzijn Delft

Maandag

Maandag

Maandag

Hof van Delft
Wijkcentrum De Wending
Opbouwwerk
Karel Bevers
k.bevers@breedwelzijndelft.nl

Tekenen en schilderen

10.00 - 13.00

Koffietijd

10.00 - 12.00

Computercursus, Internet

10.00 – 12.00

Gymnastiek 50 +

11.00 - 12.00

Biljartclub

19.00 - 22.00

14.00 – 16.00

Yoga

13.30 - 15.00

Dinsdag

Bingo 55+
(2e en 4e ma vd maand)

Gitaarles

vanaf 15.30

Schildersclub

09.30 - 11.30

Koersbal

19.30 – 22.00

Pianoles

vanaf 15.30

Biljarten

13.00 - 17.00

140 15

Wijkcoordinator Hof van Delft, Voordijkshoorn & Harnaschpolder
Dhr. J. Tetteroo
jtetteroo@delft.nl
140 15

Sociaal cultureel werk
Anja van Oosten

015 - 212 65 89

a.vanOosten@breedwelzijndelft.nl

Jongerenwerk
Karel Bevers
k.bevers@breedwelzijndelft.nl
Buurthuis Olof
Puck Boeren
p.boeren@breedwelzijndelft.nl

015 - 212 65 89

19.30 - 22.00

Kaarten / inloop

13.00 - 17.00

Kamerkoor

20.30 - 22.30

Photoshoppen

13.00 - 15.00

Inloop tieners/jongeren

15.00 - 17.30

Dinsdag
015 - 214 49 03

Voordijkshoorn
Wijkcentrum De Parel		
015 - 214 03 01
Sociaal cultureel werk,
Guido Leeuwenstijn
g.leeuwenstijn@breedwelzijndelft.nl
Jongerenwerk
Ron Pieper

Vrouwenkoor

r.pieper@breedwelzijndelft.nl

Tienerwerk,
Mohammed Abraimi
m.abraimi@breedwelzijndelft.nl
		
Bewonersgroepen
Buurtcommissie
De Ministerraad
www.ministersbuurt-west.nl
info@ministersbuurt-west.nl

Fybriomyalgie

11.00 - 12.00

Sjoelen

19.30 - 22.30

Oudereninloop

13.30 - 16.30

Biljarten

19.00 - 23.00

Technika 10

18.45 - 20.15

Kaarten / inloop

19.00 - 23.00

Inloopcafé GGZ

19.00 - 22.00

Pottenbakken

20.00 - 22.00

Cursus samen bevallen

19.30 - 22.00

Woensdag

Fotoclub ‘59

20.00 - 22.00

Creativiteitscursus

09.30 - 11.30

Koffietijd

10.00 - 12.00
17.30 - 19.30

Woensdag
Slankclub

18.30 - 19.30

Eetgroep

Jongerenraad Delft

19.30 - 21.00

Donderdag

T ‘ai Chi Ch’uan

18.00 - 22.00

Donderdag

Kleding maken

20:00 - 22:00

Keramiekcursus

19.30 – 22.00

Dinsdag
Koffieclub en biljarten

10.00 – 12.00

Computercursus - Beginners

10:00 – 12:00

Computercursus – Beginners

13:30 – 15:30

Creaclub schilderen en tekenen

14:00 – 16:00

Vogeltjesclub
(1e dinsdag v.d. maand)

19.00 – 23.00

Woensdag
Koersbal

09:30 – 12.00

Venstertafel inloop volwassenen

10:00 – 12:00

Kinder Bingo
1ste woensdag v/d maand

14:00 – 16:00
16:00 – 19:30

Koffietijd

10.00 - 12.00

Biljarten

13.00 - 17.00

Eetcafé licht verstandelijk
gehandicapten

Koffiedrinken dansclub

10.30 - 11.30

Kaarten / inloop

13.00 - 17.00

Donderdag

Delft Mama

10.30 - 11.30

Bingo (even w.)

13.30 - 16.00

Computercursus, Internet

10.00 – 12.00

Slankclub.

19.45 - 20.45

19.30-22.00

Teken – en schildercursus

10.00 – 12.00

Belangenvereniging
Olofsbuurt-Westerkwartier www.bvowd.nl

Bloemschikken (oneven w.)

Cocaine Anonymous

19.30 - 21.30

Klaverjassen(oneven w.)

19.30 - 23.00

10:00 – 12:00

Theatersport ‘Withlof’

20.00 - 22.00

Wijkbeheeroverleg Hof van Delft
Jan de Vette
Jan.de.vette@hetnet.nl

Inloop jongeren

19.00 - 22.00

Creatie –educatie -communicatie
voor vrouwen

Vrijdag

Biljarten

13:00 – 16:00

SpeelOké (vh. Speel-o-theek Delft)
Van Kinschotstraat 21
bestuur@speeloke.nl

Schilderen en boetseren

09.30 - 11.30

Vrijdag

Kamerkoor Delft (NVVH)

10.30 - 12.00

Vrij schilderen (1x / 2 w.)

09.30-11.30

Uitgiftepunt Voedselbank

14:30 – 16:00

verg. DVA 1x p.mnd.

20.00 - 22.00

Koffietijd

10.00-12.00

Technica 10 voor meiden

18 00 – 20:00

Biljarten

13.00 - 17.00

Zumba dansen

Bewoners Overleggroep
Spoorlijn/ Delft (Bos/D)

www.bosd.nl

•KOPIJDATU M •
Aanleveren kopij vóór
12 november 2012
Kopij-adres: wijkkrantwest@yahoo.com

De volgende wijkkrant:
9 december 2012

Dierenbescherming Haaglanden
zoekt collectanten

Zie het artikel op pagina 4

Dru yoga

Zaterdag

19.30-21.00

Spelletjes-ontmoetingsmiddag
(IPSE)

Rommelmarkt 4x p. jr.

10.00 - 14.00

Kaarten / inloop

13.30 - 17.00

Klaverjas

Incidentele aktiviteiten

12.00 - 18.00

Inloop tieners/jongeren

13.30 - 17.00

Vrijdag

Zaterdag

13.30 - 17.00

19.00 - 20.00
20.00 – 23.30

Hatha Yoga

09:30 – 10:30

Rommelmarkt 4x p. jr.

10.00 - 15.00

Hatha Yoga voor senioren

10:45 – 11:45

Bingo (1 x per maand )

17.30- 00.00

Bridge

13.00 – 17.00

Spelletjes-ontmoetingsmiddag
(IPSE)

13.30 - 17.00

Zaterdag

Wijkkrantredacteur worden?
wijkkrantwest@yahoo.com

‘t-Trefpuntje
soos licht verst.gehandicapten
(1e zaterdag v.d. maand)

19.00 – 22.00

Bingo
(3e zaterdag v.d. maand)

20.00 – 23.00

