
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

Agenda 2018 

 

Uitkomsten van de buurtenquête 
Het jaarlijkse uitje naar Drievliet 

Een tekenwedstrijd met leuke prijzen 
Groen langs de Vliet 

Aankondigingen van de komende activiteiten 

 

 

     
  
  15-okt bridge    13.00 - 17.00 u 
  19-okt klaverjassen   19.30 - 23.00u 
  22-okt bridge    13.00 - 17.00 u 
  22-okt           mindfulnes                    19:45 – 21:30 u 
  29-okt bridge    13.00 - 17.00 u 
  31-okt Halloween   avond 
  1-nov buurtmaaltijd   17.30 - 21.00u 
  2-nov  klaverjassen   19.30 - 23.00u 
  5-nov  bridge    13.00 - 17.00 u 
  7-nov lampionnen maken  middag 
  11-nov St. Maarten   avond 
  12-nov bridge    13.00 - 17.00 u 
  12-nov mindfulness   19.30 - 21.30u 
  16-nov klaverjassen   19.30 - 23.00u 
  17-nov pub quiz   20.00 - 23.00u 
  19-nov bridge    13.00 - 17.00 u 
  20-nov koffie-ochtend  10.00 - 12.00u 
  26-nov bridge    13.00 - 17.00 u 
  30-nov klaverjassen   19.30 - 23.00u 
  3-dec  bridge    13.00 - 17.00 u 
  7-dec  klaverjassen   19.30 - 23.00u 
  10-dec bridge    13.00 - 17.00 u 
  17-dec bridge    13.00 - 17.00 u 
  16-dec kerststukjes maken  19.00 - 22.00u 
  21-dec klaverjassen   19.30 - 23.00u 
  24-dec bridge    13.00 - 17.00 u 
  29-dec glühwein en oliebollen 17.00 u 
  1-jan  nieuwjaarsinloop  00.05 - 01.00u 

 

BUURTBLAD  
DE DRASSIGE 
DRIEHOEK 
 

25e jaargang nr. 1 Oktober 2018 

 

BUURTVERENIGING DE DRASSIGE DRIEHOEK 
EN CONTACTGROEP RIJSWIJK-ZUID 
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Colofon en gegevens buurtvereniging De Drassige Driehoek 

 

Buurtvereniging "De Drassige Driehoek"   

Jaagpad 148-d, 2288 CN Rijswijk   

@: buurtverenigingddd@gmail.com 

Gironummer NL59 INGB 0000 2810 34   

 

Buurtblad 

Het buurtblad verschijnt 2-3 keer per jaar. Oplage: 700 exemplaren die huis aan 

huis worden bezorgd in Pasgeld en het Haantje. 

Adverteren in dit blad? Dat kan! Neem contact op met Rick Zijlstra of Wilbert van 

Bijlert. @: buurtbladdedrassigedriehoek@gmail.com 

Deadline aanleveren volgende nummer: 1 februari 2019 

 

Bespreken buurthuis  

Via het mailadres van de buurtvereniging (zie hierboven). 

 

Lid worden?  

Stuur een mail naar ikwordlid@dedrassigedriehoek.nl. Vermeld uw naam, 

voorletters, adres, woonplaats, e-mailadres en liefst ook uw telefoonnummer. Wij 

nemen dan contact met u op. De contributie in 2018 bedraagt 12 euro per jaar.   

 

Privacy  

We gebruiken uw gegevens alleen voor de ledenadministratie. Uw e-mailadres, 

uw adres en uw telefoonnummer gebruiken we alleen om contact met u te houden 

over zaken die de vereniging betreffen. We sturen u alleen e-mail om u op de 

hoogte te brengen van activiteiten of  veranderingen. We geven uw gegevens niet 

door aan anderen. 

 

Organisatie activiteiten  

Bridgen:     Henk Verwolf, tel. 06-222 99 270 

Klaverjassen:      Arie Albers, tel. 070-39 33 658    

Buurtmaaltijd:  Frederiek Breemhaar, @: fbreemhaar@gmail.com 

Kinderboerderij:   Anne Boting, tel. 015-75 07 488 

Caroline van Leeuwen, tel. 015-21 43 027  

Contactgroep Rijswijk-Zuid: P. Witteman,  tel. 015-21 48 954  

 

 

 

 

 

 

 
Foto voorkant: Zonnebloemen met op de achtergrond de Pasgeldlaan.  

 

 

 
 

Pasgeld en ’t Haantje: Het 
dorp voorbij: 100 jaar 

stedebouw en architectuur 
in Rijswijk (1993) 

 

 

Buitenplaats Pasgeld 

mailto:fbreemhaar@gmail.com
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Oproep: Wie weet meer over het Jaagpad tussen 1900 en 
1950? 
 
Een paar maanden geleden wilde ik wat meer weten over de 
geschiedenis van het buurtschap Pasgeld. Ik ben gaan zoeken op het 
Internet en vond een paar artikelen over het landhuis Pasgeld dat tot het 
eind van de 19e eeuw bestaan heeft. Veel meer vond ik niet en daarom 
ben ik verder gaan zoeken in de bibliotheek, in het studiecentrum van 
museum Rijswijk en in het stadsarchief. Langzaam kwam een steeds 
vollediger beeld naar voren. Zo ontdekte ik dat de vaarsloot aan de 
Pasgeldlaan in de 17e eeuw is gegraven als toevoer voor de vijver achter 
het landhuis. Dat op de plek van het appartementencomplex op Jaagpad 
87 stomerij Pasgeld stond waar in de jaren ‘60 van de vorige eeuw meer 
dan 40 werknemers werkten. Dat er al in 1911 al een pont was tussen het 
Jaagpad en de Delftweg. Langzamerhand ontstond het idee een overzicht 
te maken voor de website van de buurtvereniging. Daar ben ik mee 
begonnen en wellicht kan dit op termijn leiden tot een boekje over de 
geschiedenis van de het buurtschap Pasgeld.  
 
De laatste tijd heb ik, om een beter beeld te krijgen, met een aantal 
bewoners gesproken die al lang in de buurt wonen. Maar over de periode 
van 1900 tot 1950 heb ik heb ik nog een aantal vragen. In Het dorp 
voorbij: 100 jaar stedebouw en architectuur in Rijswijk uit 1993 (zie de 
volgende bladzijden) las ik dat de huizen tussen de Lange Kleiweg en de 
Pasgeldlaan door verschillende particuliere aannemers in blokken van 
maximaal vier blokken zijn gebouwd. Wie heeft meer informatie over de 
bouw en de eerste bewoners? En wie heeft informatie over de winkels in 
die tijd aan het Jaagpad? Ook over de voorloper van de TNO, de 
laboreerwerkplaats der artillerie, heb ik tot nu toe weinig gevonden. 
 
Als u informatie heeft, dan hoor ik dat graag. U kunt contact met mij 
opnemen via buurtbladdedrassigedriehoek@gmail.com. 
 
Wilbert van Bijlert 

 
 

Logeergelegenheid aan het Jaagpad 
 
Beste buurtbewoners, 
Vindt u het ook zo gezellig als familie en/of vrienden op bezoek 
komen? En vindt u het nog gezelliger als zij blijven slapen? Maar wat 
als er om wat voor reden dan ook geen gelegenheid voor is? Dan 
hebben wij voor u de oplossing in de vorm van een comfortabele 
logeergelegenheid die u kunt huren. Loopt u eens langs of neem met 
ons contact op, wij kunnen u misschien wel helpen. 
Met vriendelijke groet, 
Claire Heijbers 
Jaagpad 51 
2288CG Rijswijk 
Tel: 0641211420 
claireheybers@hotmail.com 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmaps.google.com%2F%3Fq%3DJaagpad%2B51%2B%250D%250A%2B%250D%250A%2B2288CG%2BRijswijk%26entry%3Dgmail%26source%3Dg&data=02%7C01%7C%7C2128c554e21b42c3299208d6076f16eb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636704571032300560&sdata=S3lrGQJsAbsENxc%2B64haZ7W233x7E0udavpWb6LmNIk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmaps.google.com%2F%3Fq%3DJaagpad%2B51%2B%250D%250A%2B%250D%250A%2B2288CG%2BRijswijk%26entry%3Dgmail%26source%3Dg&data=02%7C01%7C%7C2128c554e21b42c3299208d6076f16eb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636704571032300560&sdata=S3lrGQJsAbsENxc%2B64haZ7W233x7E0udavpWb6LmNIk%3D&reserved=0
mailto:claireheybers@hotmail.com


     

Voorwoord redactie 

 

Voor de zomervakantie stuurde de voorzitter van de buurtvereniging, 
Hans van der Kramer, een mail naar alle leden met de vraag wie de 
redactie van het buurtblad wilde overnemen van Ailis Kuijpers. Los van 
elkaar hebben wij aangegeven tijd en energie in het blad te willen stoppen 
en voor u ligt het eerste resultaat. Het was wat trial and error, maar 
dankzij de adviezen van Ailis en Hans zijn wij een heel eind gekomen. Wij 
willen Ailis graag bedanken voor de goede overdracht, maar vooral voor 
de eerdere nummers die zij heeft gemaakt. Om langzaam af te kicken 
heeft Ailis wel een artikel voor dit nummer geschreven over haar 
onderzoek naar de onderlinge betrokkenheid in onze buurt. Naast Ailis en 
Hans willen we alle schrijvers van artikelen bedanken voor hun bijdrage 
en Peter van der Valk voor zijn hulp bij het opmaken van het blad. 
 

Wij willen de komende nummers gaan werken met een aantal vaste 
rubrieken zoals een recept van de kookclub, een vaste kinderpagina, een 
interview met een buurtbewoner en een artikel over de geschiedenis van 
Pasgeld. Het moet zich allemaal nog uitkristalliseren en daarbij hebben 
we uw hulp nodig. Dus, zijn er onderwerpen of rubrieken die u mist, heeft 
u suggesties etc., een leuke historische anekdote, een foto met een 
verhaal etc., mail die dan naar buurtbladdedrassigedriehoek@gmail.com. 
Nog mooier is het als u een artikel naar ons stuurt, want hoe meer inbreng 
van u, hoe gevarieerder het blad wordt. De deadline voor het volgende 
nummer is 1 februari 2019. Ook zijn wij nog op zoek naar mensen die 
mee willen helpen in de redactie. Wij zijn vooral op zoek naar mensen die 
het leuk vinden om de vormgeving van het blad te verzorgen en het blad 
op te maken. 
 
De kosten voor het drukken van het buurtblad worden gefinancierd vanuit 
de advertenties. De komende periode zullen wij contact opnemen met de 
huidige adverteerders om te vragen of zij tevreden zijn en/of nog 
aanvullende wensen hebben. Mocht u een bedrijf hebben en nog niet 
adverteren, dan bent u natuurlijk van harte uitgenodigd een advertentie in 
het blad te plaatsen. Neem dan graag contact op via het e-mailadres van 
het buurtblad. De oplage bedraagt 500 nummers die bezorgd worden bij 
alle huizen in Pasgeld en het Haantje (tot de Prinses Beatrixlaan), 
inclusief de nieuwbouw. En gezien het bouwtempo in het Haantje zal dat 
aantal de komende periode alleen maar gaan stijgen. 
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Rick Zijlstra en Wilbert van Bijlert 

 
 

Herinrichting van Hardenbroeklaan 
 
Vorig jaar wilde de gemeente de riolering in de van Hardenbroeklaan 
vervangen, maar dat bleek door de wortelgroei van de lindebomen niet 
mogelijk. Het kappen van de bomen bleek de enige optie te zijn om de 
noodzakelijke vervanging te realiseren. Daarom wil de gemeente in 2019 
de bomen kappen en de straat opnieuw inrichten. Tijdens 
informatieavonden in maart en juli werden de bewoners geïnformeerd 
over de plannen en werd naar hun mening gevraagd. In het voorlopige 
ontwerp zullen er parkeerhavens komen, net als op het Jaagpad, en 
komen er andere soorten bomen terug. Tijdens de informatieavond in juli 
bleek er grote eensgezindheid bestaat over het vervangen van de bomen. 
Wel was er veel kritiek op het plan om ondergrondse afvalcontainers in de 
laan te plaatsen. De gemeente heeft aangegeven de reacties van de 
bewoners te verwerken in een nieuw voorlopig ontwerp, dit zal vervolgens 
aan de bewoners zal worden voorgelegd. Meer informatie over het traject 
is te vinden op www.rijswijk.nl/projecten/vanhardenbroeklaan 
 

 
 

Onze trouwdag 

Graag willen we alle buurtgenoten 

bedanken voor hun hulp en 

betrokkenheid bij onze trouwdag. 

In het bijzonder Ailis, Laura en Mark 

die zich enorm hebben ingezet, niets 

was jullie teveel. Top! Natuurlijk ook 

Frank die mee hielp in de 

voorbereidingen van het buurthuis. 

Ad die ons vooraf de gelegenheid 

gaf om het buurthuis te decoreren. 

Buurtgenoten die de moeite hebben 

gedaan om naar het stadhuis te 

komen. En de enorme stapel 

felicitatiekaarten die bij thuiskomst 

op ons wachten.  

Geweldig, wij willen iedereen hier 

graag voor bedanken, want mede 

dankzij jullie hulp en betrokkenheid 

kijken we terug op een bijzonder 

mooie dag. 
 
Michel Kowalski en Chantal van Rijn 
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Vreemde eend, gekke geit en snotterige snavels op de kinderboerderij  
 

Jullie hebben vast wel gezien dat we nu een groen dak hebben op het 
stalletje van de kinderboerderij. Wij vinden het heel mooi geworden en de 
bijtjes en de vlinders zijn er heel erg blij mee. Het groene dak heeft al 
prachtig gebloeid en heeft elke periode weer een nieuw kleurtje voor ons. 
Bovendien is het klimaat in de stal er een stuk aangenamer door, vanwege 
de isolerende eigenschappen. We hebben dit kunnen realiseren door een 
anonieme sponsor. 

        
En, kennen jullie Janine al? Onze vreemde eend in de bijt is met de hand 
grootgebracht maar vanwege al haar gekwetter en gesnater waren haar 
voormalige buren niet blij met haar. Janine heeft gelukkig op de 
kinderboerderij een mooi plekje gevonden. Nu zoekt ze nog een leuk 
vriendje, ben jij diegene die ze zoekt om gezellig mee te kwetteren, neem 
dan contact op met de redactie van de buurtkrant. 

Er is inmiddels ook een leuk klimrek gebouwd voor wat geklauter en gekke-
geit, waar goed gebruik van wordt gemaakt door allerlei pluimage. De 
varkensweide in aanbouw ligt stil vanwege een tekort aan 
boomstammetjes. Als iemand ons zou kunnen helpen aan een lading 
stammetjes (diameter van 30cm en lengte van 1,2m), dan houden wij ons 
aanbevolen. 

Misschien goed om te melden, de reden dat jullie de kippen een weekje 
gemist hebben is omdat ze behandeld zijn voor griep en mijt. Ze zaten 
even binnen. Eitjes zouden sporen van de medicijnen kunnen bevatten en 
worden daarom nog even niet verkocht. Safety first! 

En dan nog even dit: De kinderboerderij is een inzamelpunt voor het 
afdanken van kleine elektrische apparaten. Via WeCycle worden de 
grondstoffen met economische waarde uit deze apparaten gerecycled. Dus 
breng jouw defecte of afgedankte apparaten op zondag ochtend naar de 
kinderboerderij en sponsor ons daarmee. 

Anne Boting 
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ASSURANTIEKANTOOR 

           
        Delftweg 120 

 2289 BC RIJSWIJK 

 Telefoon 015 2134921 

 Fax 015 2136012 

 Email: trijsburg@casema.nl 

 Verzekeringen en pensioenen 

Bridgeclub “ De Drassige Driehoek ”        
 
Hiermede willen wij het bestaan van onze bridgeclub opnieuw onder uw 
aandacht brengen. We zijn een kleine maar gezellig bridgeclub welke elke 
maandagmiddag - in het u bekende wijkgebouw – bridge spelen. 
Kom een keer kijken om te zien hoe een en ander gaat en wellicht heeft u 
een nieuwe uitdaging gevonden. We beginnen om 12.45 uur. 
 
Ervaring van een nieuw bridgepaar  
Mijn vrouw en ik zaten een aantal maanden geleden in een drukbezocht 
cafeetje wat te drinken; in een hoekje stonden een aantal tafels met 
kaartende mensen. De stemming aan de tafel was in onze ogen nogal 
vreemd, want kreten als “doe maar een schopje” ,  “passen”, “een mooie 
lengte” , “ een goede snit “ , alsook “ zwakke harten” waren niet van de 
lucht. Het bleken “bridgetermen” te zijn en behoorde niet tot de uitspraken 
van een kleermaker of hartspecialist. 
Onze interesse was gewekt en wij dachten “ dat moeten wij ook gaan leren 
”. Na een paar cursussen waren we beginnende bridgers en werden we tot 
onze verrassing en genoegen gevraagd of wij geen zin hadden om bij het 
bridgeclubje de “De Drassige Driehoek ” te komen bridgen. Ik had vroeger 
goed opgelet op school en wel eens van een gelijkzijdige en een 
rechthoekige driehoek gehoord maar van een “drassige ” nog nooit. Toch 
gingen we op pad om in bij ” De Drassige Driehoek ” te gaan bridgen; daar 
aangekomen bleek we het niet goed begrepen te hebben, want er was 
geen driehoek te bekennen en “ drassig ” was het er geenszins,  wel 
vonden wel een heel leuk wijkgebouw. In dat wijkgebouw wordt - elke 
maandagmiddag - door een kleine maar een heel gezellige bridgeclub 
gebridged. Wij vinden het er geweldig en durven daarom te zeggen kom 
ook eens kijken, of zelf sluit je aan bij ons bridgeclubje, u zult er geen spijt 
van krijgen. 
 
Hopelijk zien wij u gauw. 
Bridgepaar “ de zwakke twee ” 
 



 

 

Van de voorzitter 
 

Beste leden en andere buurtgenoten. Ja hoor, het buurtblad komt weer 
uit. We zijn er erg blij mee dat dat nu weer lukt. Het werd ons gewoon 
even te veel. In de afgelopen anderhalf jaar hebben 4 van de 6 
bestuursleden door verschillende omstandigheden een stapje terug 
moeten doen, en het boekje werd de dupe. Weliswaar is door 
verschillende mensen aangeboden om een gedeelte van de aan het 
boekje verbonden werkzaamheden voor hun rekening te nemen, maar 
het ontbrak aan mensen die de kar konden trekken. En die hebben zich 
nu aangeboden. Dank jullie, Rick en Wilbert. 
 
Waarschijnlijk bent u niet weggeweest in de vakantie. Je zou wel gek 
zijn als je hier woont. Maar bent u toch weggeweest: we hopen dat u 
weer heelhuids en in goede gezondheid terug bent. Als afsluiter zijn we 
naar Drievliet geweest: dit keer waren er 30 kinderen! 
Ons bereikte het bericht dat Aad van Geest sr. is overleden. Vele 
oudere buurtbewoners kenden hem zeker. Aad was één van de 
oprichters van onze buurtvereniging. Verderop wordt er in een in 
memoriam aandacht aan besteed. 
 
En dan de ALV. Die had in april al moeten zijn. Maar door het verloren 
gaan van computerdata had de penningmeester ineens een extra 
uitdaging, en het ontbrak aan ruimte om het verloren werk (jaarstukken) 
tijdig opnieuw te doen. Op 26 september 2018 heeft de ALV 
plaatsgevonden en zijn Ailis Kuipers en Abigail Hagendijk afgetreden 
als bestuurslid. Michelle Ruymbeke heeft zich verkiesbaar gesteld en is 
toegetreden tot het bestuur.  
 
Graag wijs ik u nog op de koffieochtenden. Ze zijn een beetje 
doodgebloed, maar we blazen ze weer nieuw leven in. We nemen ons 
voor deze samenkomsten wat vaker en met een specifiek tintje te 
organiseren. Het helpt wel als iemand van u zegt ‘Gôh, dat wil ik wel 
eens regelen.’ Gewoon een paar potten thee en koffie zetten, en iets 
lekkers erbij: u bakt zelf wat, of u regelt een cake met slagroom en 
seizoensvruchten, en de rest gaat meestal vanzelf. De rekening is voor 
ons. Voor de afwas hebben we een machine. En de kachel brandt, die 
is gloednieuw (door Dave Drevijn op heel korte termijn geïnstalleerd 
nadat de pomp ineens de geest gaf—chapeau), dus wat let u. 
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Nog één ding. In onze samenleving is continu een enorme 
spanning tussen ‘wat mensen kunnen’ enerzijds en ‘waar de markt 
voor wil betalen’ anderzijds. Zonder daarin een sociaaleconomisch 
standpunt te willen innemen stel ik daarmee vast dat allerlei 
talenten ongezien en onbenut blijven, waardoor mensen in hun 
werk soms ook niet tot hun recht komen. Misschien is dat in onze 
buurt ook wel zo. Heeft u, of kent u iemand, met onbenutte 
talenten? Wat zou u ervan vinden om daar iets mee te doen? Laat 
u het ons eens weten. Het is best eng om te zeggen of te 
schrijven: ‘ík ben heel goed in…..’. Maar probeert u het toch, dan 
gaan wij eens kijken wat we ermee kunnen. Misschien schuilt er in 
u een zanger, leraar, toneelmeester, regisseur, voorlezer, 
aquariumdeskundige of filosoof. Houd het niet voor u. 
 
Ik wens u een heerlijke nazomer en een gulle herfst. 
  
Hans van der Kramer 
 

 

Op zaterdag 21 april gingen we weer druk aan de slag, harken van de 
grond, inzaaien met een bloemenmengsel en de bouw van een 
bijenhotel. Met de stenen die ingeleverd werden bij de Operatie 
Steenbreek bouwden we een bijenhotel. Bewoners en voorbijgangers 
konden een steen of dakpan inleveren en kregen daar een bijenplant 
voor terug. Daarnaast stond de Groene Karavaan er om informatie te 
geven over het verduurzamen van je eigen tuin en hoe je bijen kunt 
tellen. 
 
Wethouder Marloes Borsboom reikte de Groene Duim uit aan Joost 
Schoonheim. De Groene Duim is een onderscheiding voor mensen die 
zich extra verdienstelijk maken voor het vergroenen en betrekken van 
de buurt. Joost ontving de Duim voor alle acties die hij opzette om 
meer en eetbaar groen langs het Jaagpad te planten. We hebben nu 
een aantal natuurwerkdagen georganiseerd. Ongeveer 30 
buurtbewoners helpen mee met het onderhoud van de tuintjes voor 
hun deur of in de buurt. Het is leuk om te zien dat ieder een eigen 
invulling kan geven aan een stukje groen in de buurt en spontaan gaan 
sproeien en onkruid verwijderen. De eerste appels, peren en vijgen zijn 
gesignaleerd dit jaar. Daarnaast hortensia’s, veel rozen, 
zonnebloemen en een gazonnetje om op te picknicken. Aan de oever 
van de Van Hardenbroeklaan hebben we ook pompoenen geplant die 
half september geoogst zijn. Met een aantal vrijwilligers hebben we die 
in verschillende soorten pompoensoep verwerkt en op 15 september in 
het buurthuis opgegeten. 
 
We hopen dat nog meer mensen geïnspireerd raken om eetbaar groen 
te planten en samen met mensen uit de buurt de handen uit de 
mouwen te steken. 

 
Daniëlle Schoonheim-Addink 
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Groen langs de Vliet 
 

In de zomer van 2017 fietste Joost langs het Jaagpad, waar er druk 
werd gewerkt aan de fietsstraat. Naast de bankjes zag hij lege 
plantvakken en vroeg zich af wat daarmee zou gaan gebeuren. Wat 
zou er leuker zijn dan fruitbomen en struiken te planten, waar 
voorbijgangers van konden plukken. Hij heeft contact opgenomen met 
de gemeente en samen met nog een aantal buurtbewoners het idee 
van eetbaar groen gepresenteerd. 
 

De gemeente vond het een goed idee en zo stonden we op zaterdag 
11 november langs de Vliet en aan de oever bij de Van 
Hardenbroeklaan fruitbomen, fruitstruiken en kruiden te planten. De 
bloembollen waren er nog niet in november, dus op zaterdag 9 
december hebben we van 9 tot 11 uur nog bollen in de grond gestopt. 
Carla van der Maaden heeft toen haar huis open gesteld voor de 
buurtbewoners en onder het genot van koffie en thee kon er even 
worden bijgepraat. 
 

Voor zondag 4 maart stond de volgende natuurwerkdag gepland, het 
was echter wel erg koud. Toch waren er een paar mensen die in de 
koude, snijdende wind aan de oever van de Van Hardenbroeklaan aan 
de slag zijn gegaan om het onkruid te verwijderen. Het doel was om de 
grond klaar te maken om te kunnen zaaien. Het maken van 
boomvijvers, plaatsen van boompalen, spannen van draad voor het 
leifruit is in de maanden daarna opgepakt. 
 

 
 
Op zaterdag 21 april gingen we weer druk aan de slag, harken van de 
grond, inzaaien met een bloemenmengsel en de bouw van een 
bijenhotel. Met de stenen die ingeleverd werden bij de Operatie 
Steenbreek bouwden we een bijenhotel. Bewoners en voorbijgangers 
konden een steen of dakpan inleveren en kregen daar een bijenplant 
voor terug. Daarnaast stond de Groene Karavaan er om informatie te 
geven over het verduurzamen van je eigen tuin en hoe je bijen kunt 
tellen. 
 
 



 
  

 

Het tweede huis van Aad van Geest sr. 
 

Half augustus is Aad van Geest sr. op 73-jarige leeftijd overleden. Veel 
mensen kennen hem als oud-bestuurslid van de buurtvereniging. In zijn 
horoscoop “Waterman” staan een paar zaken die typerend waren voor 
Aad. Een sterke wil, op zijn eigen manier erg krachtig. Neemt vaak de 
leiding en maakt plannen voor de toekomst. Deze eigenschappen zijn 
goed geweest voor onze buurt. 
Hij was niet iemand die even een paar jaar voorbij kwam waaien, maar 
iemand die zich tientallen jaren voor de buurt heeft ingezet. Begonnen 
met kaartspelen tussen de planten in een kas van een tuinder. Het vieren 
van Koninginnedag. Langzaamaan kwam de behoefte aan een eigen 
plek. De buurtvereniging De Drassige Driehoek werd opgericht en na 
diverse gesprekken met de gemeente kregen we een stuk grond naast 
de watertoren en een oude school in een andere wijk die we wel zelf 
moesten afbreken, vervoeren met de vrachtwagen van Aad naar het 
Jaagpad en zelf moesten opbouwen. Daar begon Aad zijn tweede huis 
vorm te krijgen. Dagenlang, maandenlang was hij naast zijn werk als 
vrachtwagenchauffeur ook nog bouwvakker. Met veel hulp stond er al 
snel een prachtig buurthuis. De jaren daarna kroop Aad nog steeds 
onder de vloer, klom op het dak of was onder het plafond te vinden. Er 
was altijd wel iets te repareren of voor te bereiden. Hij was de 
Initiatiefnemer van veel activiteiten, feestavonden en deed veel 
bestuurswerk. Hij zat er samen met zijn vrouw Ien bovenop. Er kwam 
een verhuizing van het Jaagpad naar Willemstad. Ongeacht de afstand 
(60 km) was hij toch regelmatig in het buurthuis te vinden. De laatste 
jaren ging het allemaal wat moeilijker, zijn gezondheid speelde parten.  
Aad, het heeft mij wat moeite gekost om je goed te leren kennen, maar 
het is wel de moeite waard geweest. Bedankt voor wat je voor de buurt 
gedaan hebt. Dankzij jouw doorzettingsvermogen hebben we een 
financieel gezonde buurtvereniging met nog steeds een buurthuis om 
een punt aan te zuigen. 
Peter van der Valk 
 
In memoriam Wil Knuist 
 

Wij ontvingen bericht van het overlijden van Wil Knuist. Het was heel 
onverwachts, en het was dan ook een grote klap voor de kaartclub. 
Wij hebben Wil leren kennen als een rustige, vriendelijke vrouw, die 
graag kwam kaarten, en daar ook heel serieus mee bezig was. 
Wij zullen haar missen, en wensen de familie veel sterkte toe. 
Namens de klaverjassers, 
Arie Albers 
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Haantje 17, 2288 CV Rijswijk 

Tel. 015 - 2146328 
www.autobedrijfweerheim.nl 

Autobedrijf Weerheim BV is een klein modern Bovagbedrijf, 
gespecialiseerd in Renault, dat tevens deel uit maakt van de Bosch 

CarService-organisatie. Wij zijn in staat u een compleet pakket aan te 
bieden dat alles beslaat wat met de auto te maken heeft. Zoals onder 

andere onderhoud, reparatie, verkoop nieuw en gebruikt, verhuur, 
leasing, schadeherstel, etc. 

 

Openingstijden maandag tot en met vrijdag 
08.00 tot 12.15 uur en 13.00 tot 17.30 uur 

Zaterdag 09.30 tot 12.30 uur 

  
 

 

VERSLAGEN EN ACTIVITEITEN VAN DE BUURTVERENIGING 

 

De kookploeg 

 

Sinds het einde van 2015 hebben een aantal enthousiaste “kookgekken” uit 
de buurt de handen inéén geslagen met het idee om voor de buurt in het 
buurthuis een maaltijd te koken en te serveren. Om eens te polsen werd 
een voorzichtige start gemaakt met stamppotten. De buurt was er direct 
enthousiast over. Zo gezegd, zo gedaan….. dit kreeg een vervolg. 

 

De kookploeg bestaat uit de volgende personen: Marike van der Kramer, 
Connie van Scheijndel, Frederiek Breemhaar, Michelle Ruymbeke, Gerda 
van der Valk, Peter van der Valk, Aida Moughawech en Rick Zijlstra. 

 

Zij streven ernaar om minimaal 4 keer per jaar een maaltijd samen te 
stellen voor het luttele bedrag van € 5,--. Daar krijgt u dan drie gangen 
voor. Het is altijd weer een leuke uitdaging om voor dit bedrag iets op tafel 
te brengen. Voorafgaand aan de maaltijd komt de ploeg bijeen en er wordt 
een thema bepaald. Recepten vliegen over en weer over de tafel. 
Uiteindelijk brengen we ze in stemming en de gerechten worden verdeeld. 

 

Thema’s die we hebben gehad: 
- Stamppotten  -   Zomer  -    BBQ 
- Italiaans  -   Lente  -    Aziatisch 

 

Soms blijken de recepten zo ‘ingewikkeld’ en ‘veel’ dat de oven van de 
keuken van het buurthuis niet voldoende is, we moeten dan een beroep 
doen op onze thuis-ovens, dit om alles tegelijk warm op tafel te krijgen. 

 

Graag willen wij ook bedanken: 

 De mannen van Verhoek, voor het kosteloos beschikbaar stellen 
van groenten. 

 Nancy en Ebe van Rozen en Tortilla’s,  voor het kosteloos 
beschikbaar stellen van rijst. 

 Ad van Duijnhoven, voor het neerzetten van de tafels en de stoelen. 

 

Onder de bezoekers bevindt zich een vaste kern. Daarnaast komen er altijd 
weer nieuwe gezichten bij. Door middel van het organiseren van deze 
maaltijd hopen we een steentje bij te dragen aan de binding in onze buurt. 
Mochten er in onze buurt enthousiaste kokers zijn en wilt u ook meekoken? 
Kom dan langs op de volgende buurtmaaltijd van 1 november en meldt u 
aan! 

 

Namens de Kookploeg, Rick Zijlstra 
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Recept van de kookploeg: Rijstvelloempia’s met saus 

 

Ingrediënten     Voor de saus ________         
- 75 gram gezouten pinda’s  -    50 gram fijngehakte pinda’s 
- Halve bosui    -    Bosui in smalle reepjes 
- 10 gram koriander   -    Koriander fijngesneden 
- 100 ml zoete chilisaus  -    Chilisaus 
- 2 eetlepels kraanwater  -    Beetje kraanwater 
- 1 limoen    -    Limoensap 
- 80 gram mihoen 
- 150 gram winterwortel 
- 2 eetlepels sojasaus 
- 100 gram sugarsnaps 
- 50 gram taugé 
- 15 gram munt 
- 8 rijstvellen 

 
Rijstvelloempia’s 
Kook de mihoen volgens de verpakking en spoel koud af. Rasp de 
winterpeen en doe de sojasaus erdoor. Kook de sugarsnaps 1 minuut, 
spoel koud af en snij in de lengte in twee of drie reepjes. Kook de taugé 1 
minuut en spoel koud af. Koriander fijnsnijden. Blaadjes van de munt in 
kleine stukjes scheuren. Rest van de pinda’s fijnhakken. Zet alles in 
kommetjes of op bordjes klaar. 
 
Vul een groot diep bord tot halverwege met lauwwarm water. Maak je meer 
dan acht loempia’s, vervang dan het afgekoelde water weer voor 
lauwwarm. Leg een vochtige theedoek op een grote keukenplank. Week 
het rijstvel 20 – 30 seconden in het water. Het vel wordt dan zacht en is 
makkelijk te hanteren. Leg op de theedoek en werk snel. 
Leg op ongeveer 1/3 van onder van het vel een stukje muntblad met een 
beetje koriander. Leg er wat wortel, mihoen, sugarsnaps, taugé en 
pindastukjes op. 
Zorg dat de vulling de vorm van een worstje van ongeveer 7 x 3 cm heeft. 
Vouw de onderkant van het rijstvel over de vulling, vouw de zijkanten naar 
binnen en rol stevig op. Na een paar vellen krijg je er gevoel voor.  
 
Roer de ingrediënten voor de saus door elkaar en serveer met de 
loempia’s. 
 

Bereidheid tot organisatie/meehelpen onder bewoners (in hoofdlijnen) 
Aangezien het bestuur van de buurtvereniging zelf niet over alle 
vereiste kennis, vaardigheden en personele inzet beschikt om aan de 
interesses in activiteiten te voldoen, is de bereidheid van 
buurtbewoners tot organiseren en meehelpen van groot belang. Uit de 
enquête kwam naar voren dat bewoners bij verschillende veel 
activiteiten aangaven bereid te zijn tot organiseren, of tot meehelpen.  
Opvallend was hierbij ook de enorme bereidheid van bewoners om te 
helpen bij het doen van boodschappen (26%). Dit, tezamen met de 
bereidheid tot het bieden van gezelschap, biedt mogelijkheden om 
ouderen die vereenzamen of in een isolement terecht kunnen komen 
te ondersteunen. Het aanbod om mee te helpen overtreft de vraag. Dit 
wijst op een enorm potentieel uit de buurt om bewoners bij te staan als 
daar behoefte aan is en wijst op welwillendheid en saamhorigheid. 
Hoe verder/concluderend (in hoofdlijnen) 
Het bestuur van de buurtvereniging heeft kennisgenomen van de 
uitkomsten van het onderzoek en zal zich beraden over de wijze 
waarop er, in samenwerking met de buurtbewoners, vormgegevens 
kan worden aan de wensen en behoeften die zijn geuit. 
Met betrekking tot de wens om moestuinen is het tuinieren aan de 
waterkant al succesvol gebleken. Hiernaast zijn er inmiddels twee 
Whatsapp groepen opgericht voor buurtbewoners; één enkel met 
berichten over ‘Belangrijke meldingen en veiligheid’ en een ander met 
een meer informeel karakter waarbij bewoners alledaagse informatie 
gemakkelijk kunnen uitwisselen of opvragen.  
Mijn dank gaat uit naar alle mensen die de vragenlijsten hebben 
ingevuld. Dankzij uw medewerking kan het bestuur van de 
Buurtvereniging meer inspelen op uw wensen en behoeften. Een ding 
is zeker, we vinden dat we in een prettige buurt wonen, hebben wat 
voor elkaar over en als er tijd is willen we ook samen dingen doen. 
 
Ailis Kuijpers    
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Sjoelen 
 
Dat is nog eens wat anders dan Game of Thrones, hier smijten we met 
echte stenen. Van Johan en Carry Smit kregen we een sjoelbak: dank 
jullie wel! 
Met het invallen van de herfst over een paar weken wordt het weer tijd 
voor ouderwetse gezelligheid. Weliswaar zonder snorrende kolenkachel 
met een buik vol antraciet, maar een kopje chocolademelk kan er best 
af en wie weet bakt er weer iemand pannenkoeken. We weten nog niet 
precies hoe, wat en wanneer, maar houd de brievenbus, de website en 
facebook in de gaten. 

Oliebollen en chocolademelk op 29 december! 
Langzamerhand naderen de donkere dagen. Speculaas en oliebollen 
omlijsten gaandeweg weer de koffie en de thee. Noteert u zaterdag 29 
december, tegen borreltijd, om lekker een zelfgebakken oliebolletje of 
ander seizoenslekkers te komen smullen, met een glaasje erbij of een 
beker chocomel natuurlijk. Gewoon een fijn moment met buurtgenoten, 
even rillen bij de vuurton, en daarna weer lekker naar de kachel.  
 
Oliebollenbakservice 
Dit jaar kunt u oliebollen bestellen bij De Drassige Driehoek, zodat u zelf 
niet in de vieze baklucht zit. Te zijner tijd vindt u wel een flyer in de bus. 
De netto opbrengst van de oliebollen is bestemd voor een nader te 
bepalen goed doel: helaas is er voldoende ellende in de wereld om een 
geschikte bestemming te vinden. Alle beetjes helpen. 
Natuurlijk bent u welkom om ons te helpen. Het idee is dat we hiervoor 
zaterdag 29 december reserveren, en hoeveel tijd we die dag nodig 
hebben hangt af van de oliebollenorders. Te zijner tijd meer informatie 
via website en flyers. Heel misschien bevinden zich tussen u bakkers die 
oliebollen een beetje gewoon vinden en een superrecept van 
ananasflappen, peerbeignets, ouderwetse appelbollen of ander 
oudejaarsgebak hebben, en dat willen uitproberen in ons keukentje. Dat 
zou leuk zijn. Kom lekker meebakken. U kunt uw werkstukken om 5 uur 
(zie hierboven) aan de buurt aanbieden. Wat over is neemt u mee naar 
huis. 
Kortom: Bent u een enthousiaste bakker? Dan zoeken wij jou voor in ons 
team! Aanmelden doe je door een mail genaamd ‘IK BAK MEE’ te sturen 
naar buurtverenigingddd@gmail.com. Hierin ook graag vermelden: Je 
naam + telefoonnummer.  
 
Wat het goede doel wordt is opzettelijk nog niet bekend, want iedereen 
mag met een idee komen! Jullie ideeën worden voorgelegd aan het team 
van oliebollenbakkers die in samenwerking met het bestuur van de 
vereniging een mooi doel zullen kiezen. 

Uitkomsten van de bewonersenquête 
 

 
Medio 2017 heb ik vragenlijsten bezorgd op 267 adressen van het 
Jaagpad, de Pasgeldlaan en de Hardenbroeklaan met de bedoeling 
om de buurtvereniging De Drassige Driehoek een beter beeld te geven 
in de opbouw en samenstelling van de buurt en in de wensen en 
behoeften van de bewoners. Deze enquête heb ik afgenomen als 
onderdeel van een succesvol afstudeeronderzoek. De uitkomsten wil ik 
graag met u delen. 
Representativiteit 
Met een respons van meer dan één vijfde blijken de uitkomsten voor 
90% representatief te zijn voor de buurt. Hieronder leest u in 
hoofdlijnen wat eruit voortkwam. Wilt u meer weten over wat er uit de 
enquête voortkwam over onze wijk, bewonerspopulatie, aantal sociale 
contacten en gezamenlijke hobby’s en interesses? De samenvatting 
van mijn afstudeeronderzoek staat al op de website van de 
buurtvereniging. Zie: www.dedrassigedriehoek.nl/nieuws. 
Opbouw en samenstelling van de buurt (in hoofdlijnen) 
Over de opbouw en samenstelling van de buurt is het volgende naar 
voren gekomen: 
- tweepersoons huishoudens vormen de grootste groep met 44%, 
gevolgd door 1 persoons     huishoudens en gezinnen met 2 kinderen 
(ieder 18%). 
- Meer dan de helft van de bewoners (53%) woont er al langer dan 20 
jaar.  
- De wijk verjongd aangezien 27% aangeeft er minder dan 10 jaar te 
wonen.  
- Er was een verband tussen het aantal sociale contacten per 
huishouden en de duur van de bewoning in de wijk.  
Interesses in activiteiten (in hoofdlijnen) 
De enquête haalde ook informatie op m.b.t. interesses in activiteiten 
van onze buurtbewoners. Enkele voorbeelden van rubrieken met een 
grote belangstelling waren: wandelen, fietsen, dans, EHBO/reanimatie, 
computervaardigheden. 
In de samenvatting staat ook nog omschreven hoe verschillende welke 
leeftijdsgroepen hierin uitkwamen. Naast het invullen van de rubrieken 
was er ook de mogelijkheid om eigen suggesties te geven voor 
activiteiten. Activiteiten die het vaakst werden genoemd zijn: het 
organiseren van barbecues voor buurtbewoners, contacten tussen 
moeders met (kleine) kinderen en (moes)tuinieren.  
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Van Pasen tot Sint Maarten 
 

Een nieuw krantje waarin ik een korte terugblik mag geven op de 
kinderactiviteiten van het afgelopen jaar. Wat waren dat er veel en wat 
was het gezellig.  
 

Herinnert u zich nog dat u met uw kind naar paaseitjes hebt gezocht? 
In de bomen, op het gras, door doornstruiken en bladeren. En jawel, 
uiteindelijk zijn ze allemaal gevonden. Voor de oudere kinderen was 
het flink speuren. Met gulle hand waren er rondom het voetbalveld en 
de nieuwe speeltuin, paaseieren gestrooid. Maar liefst 118 eieren 
lagen te wachten. Na zoeken en zoeken en zoeken hadden ze er 
uiteindelijk 93 gevonden. Na nog intens naspeuren door 
ondergetekende kwam ik erachter, door alle losse wikkels, dat de 
overige 25 al door deze en gene opgesnoept waren. Ach ja, het 
zoeken duurde ook zo lang. 
 
En niet te vergeten onze eerste jaarlijks terugkerende 
pannenkoekendag! Weer smullen met z’n allen. Eindstand: 150 
pannenkoeken en 200 poffertjes. Wist u trouwens dat u ook zonder 
kinderen in uw kielzog de pannenkoeken mag komen verorberen? 
Hopelijk bent u er volgend jaar ook bij om samen met ons de vakantie 
in te luiden. 
Nog 1 laatste terugblik van mij. Koningsdag. Ach en wee, ondanks de 
lieve, leuke en grappige geschminkte gezichten was 4 uur schminken 
zelfs voor mij toch wat lang. Maar volgend jaar ben ik er gewoon weer 
bij, zelfs 5 uur als het moet want het blijft toch één van de gezelligste 
feesten van ons buurthuis

 

Hoe was het leven in de jaren ‘60 in de van Hardenbroeklaan? 
In de woningen in de van Hardenbroeklaan kwamen veel jonge 
gezinnen te wonen, op een gegeven moment woonden er bijna 100 
kinderen. De meeste kinderen gingen met het pontje over naar school 
in Delft. Onze twee kinderen, Hans en Jacqueline, gingen naar de 
School met de Bijbel aan de Brasserskade. Vaak bracht één moeder 
de kinderen van verschillende gezinnen naar school. Er waren weinig 
auto’s en de meeste boodschappen werden dagelijks gebracht. Zuivel 
door de melkboer aan het einde van het Jaagpad, kaas door de heer 
van Rijn en brood door de Delftse bakker Bierhuizen. Bij kruidenier 
Goedegeburen aan het Jaagpad werden de overige levensmiddelen 
gekocht. Ook deden wij boodschappen aan het Noordeinde in Delft 
waar ook verschillende winkels gevestigd waren. Achter de garages 
waren de tuinderijen van de heer van der Eijk, hij kweekte 
komkommers en exporteerde deze ook, en de heer Nowee. Het gehele 
terrein achter de Van Hardenbroeklaan bestond uit kassen. Eén keer 
per jaar werd de grond van deze kassen met stoom gereinigd. Dit 
duurde soms drie weken. Er was eens een handtekeningenactie van 
bewoners om dit tegen te gaan vanwege de vervuiling van het 
wasgoed. De pontbaas, de heer Teunissen, speelde een belangrijke 
sociale rol. Hij kende iedereen en hield ook zicht op de kinderen. Een 
keer waren de apen uit het proefcentrum aan de Lange Kleiweg 
ontsnapt en deze liepen door de straat, klommen in de bomen en op 
de huizen. Uiteindelijk hebben de verzorgers van TNO de apen kunnen 
vangen.  
 
Hoe is de buurt de afgelopen 60 jaar veranderd?  
Vroeger speelde het leven zich meer in de buurt af. Veel mensen 
hadden geen auto en de boodschappen werden thuisbezorgd. Er was 
veel contact met de straatgenoten. Enerzijds vanwege de kinderen, 
anderzijds omdat er minder afleiding was als tegenwoordig en men 
voor nieuws en nieuwtjes afhankelijk was van anderen. Als de 
kinderen in bed lagen gingen de moeders soms samen voor het huis 
zitten om bij te praten en een sigaret te roken.  
Maar dat de leefwereld van mensen groter is dan vroeger geldt voor 
heel Nederland. Een van onze kinderen woont in Australië en via het 
Internet hebben wij heel gemakkelijk contact. Ook na 60 jaar vinden wij 
het nog steeds een fijne buurt: dichtbij de voorzieningen in Delft en 
toch in het groen. Na al die jaren voelt elke dag dat we hier mogen 
wonen nog steeds als een vakantiedag. 
 
Wilbert van Bijlert 
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Wat er nog op de agenda staat voor de rest van het jaar? 
 
Natuurlijk weer een Halloween feest voor alle kinderen.  
Ook heb ik nog hoop op een Halloween dropping voor de tieners in het 
Elsenburgerpark (mocht u vrijwillig uw kinderen de stuipen op het lijf 
willen jagen, geeft u mij dan even een belletje?) 
Daarna komt Sint Maarten er weer in. Onze eigen lampionnen knutselen 
en daarna langs de deuren.  
 
Als laatste wil ik u nog wijzen op de  
spellenavond voor de 12 tot 99-jarigen 
 onder ons. Wat een topavond is dat.  
Georganiseerd door Maarten,  
ontdekken we elke avond weer een  
nieuw spel met soms wel 12 spelers.  
Wat hebben we gelachen terwijl wij  
met z’n allen zombies afslachtten en  
soms elkaar. 
 
Een kort resumé werd toch iets langer dan gedacht maar er valt dan ook 
zoveel te vertellen. Toch zal ik voor deze keer het hierbij laten. Loop 
gerust binnen op 1 van deze dagen als u nog niet geweest bent. Ik hoop 
alle kinderen weer te zien met Halloween! 
 
Kim Kervezee 
 

 

 

 

Tekenwedstrijd met mooie prijzen 
 
Maak een mooie tekening, van iets uit onze buurt. Bijvoorbeeld de Vliet, 
de watertoren, de kinderboerderij, je straat, je huis of de speeltuin. Voor 
de twee mooiste inzendingen (een voor de jongere en een voor de 
oudere kinderen) stelt Herberg Vlietzigt een waardebon van € 15,-- ter 
beschikking die te besteden is bij op Visite, Jaagpad 7, net achter de 
herberg. Je kunt er van woensdag t/m zondag terecht voor ijs, een lunch 
of een lekker stuk taart.  
 
Stop je tekening, het liefst op A4 formaat, voor 1 december in de 
brievenbus van het buurthuis. Zet op de achterkant je naam, adres en je 

leeftijd. Als de prijswinnaars (en hun ouders 😉), het goed vinden, 

verschijnen de tekeningen van de prijswinnaars in het volgende 
buurtblad. 
 
 

UIT DE BUURT 
 
Ruim 60 jaar met plezier wonen in de van Hardenbroeklaan  
Interview met Jan en Lida Manger-de Boo 
 
De huizen aan de van Hardenbroeklaan zijn gebouwd in 1957 en 
1958. Het echtpaar Jan en Lida Manger-de Boo waren één van eerste 
kopers, zij wonen inmiddels al 60 jaar in hun huis en zijn daarmee de 
laatste “eerste bewoners” van de straat.  
 
Waarom hebben jullie voor een woning aan de van Hardenbroeklaan 
gekozen? 
Wij waren eind jaren ‘50 op zoek naar een woning in  Delft, maar voor 
de koop van een huis was door de woningnood een woonvergunning 
nodig. Een van de voorwaarden was dat een stel samen ouder moest 
zijn dan 60 jaar en zij moesten minstens twee kinderen hebben. Hier 
voldeden wij niet aan. De vader van Jan kende Krijn Greep, aannemer 
van de firma Grebo, en hij vertelde hen dat er achter het Jaagpad in 
Rijswijk nieuwe huizen gebouwd zouden worden. In Rijswijk was geen 
woonvergunning nodig, er was vrije vestiging en geen economische 
gebondenheid nodig dus wij mochten een van de huizen kopen.  
 
Wie waren destijds jullie buren? 
Of het toeval is weten wij niet, maar veel van onze buren hadden voor 
de onafhankelijkheid van Indonesië in 1948 in Indië gewoond. Zo 
woonden op nummer 10 mevrouw Arendsen van Menxel er met een 
tante en de zoon van de tante. Op nummer 14 woonden de heer en 
mevrouw Dietzel met hun twee kinderen. Op nummer 16 de uit Indië 
afkomstige heer en mevrouw Nyon, hij was leraar. Zij hadden drie 
kinderen. Op nummer 30 woonde de familie Allaard, hij was 
zendingsarts in Indonesië geweest. Tegelijk met de bouw van onze 
woning werden aan de overzijde in opdracht van TNO en Shell onder- 
en bovenwoningen gebouwd. In iedere portiek kwamen twee 
medewerkers van de TNO en twee medewerkers van Shell. 
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Uitstapje naar Drievliet  
 
Op de laatste dag van de zomervakantie, zondag 26 augustus, is er 
weer een grote groep kinderen uit de buurt op de fiets naar Drievliet 
geweest. Het waren totaal 29 kinderen in de leeftijd van 2 t/m 13 jaar. 
Daarnaast waren er voldoende ouders mee om de kinderen te 
begeleiden. 
Het pretpark heeft verschillende spannende achtbanen en 
water(glij)banen, maar ook voor de kleintjes zijn er leuke attracties 
zoals rondrijdende tractors, draaimolens, lachspiegels en een 
theatervoorstelling.  
Rond 12:30 werd er gezamenlijk geluncht en ’s middags was er tijd 
voor een ijsje. De reacties van de kinderen waren erg positief; Topdag! 
we hebben een geweldige dag gehad, het was een prachtige dag, ik 
vond het super leuk en gezellig. 
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer met een groep enthousiaste 
kinderen uit de buurt naar Drievliet! 
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Op 15 september was het Wereld Schoonmaak Dag. Een aantal 
enthousiaste bewoners zijn met materiaal van de gemeente de 
wijk ingegaan om afval op te rapen. Het resultaat viel ontzettend 
mee. We wonen dus in een redelijk schone buurt (of zou de harde 
wind van een paar dagen daarvoor van invloed geweest zijn). 
Delft zal ook blij zijn, want er is een klein stukje over de brug bij 
het Haantje schoongemaakt. De mooiste vangst was een blauwe 
vuilniszak met daarin visafval en andere rommel door een visser 
(?) achtergelaten. Het stonk enorm. 
 
Doet u de volgende keer ook mee? 

 


