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Eenmaal,
andermaal...
Delft

ETP Holland organiseert
op maandag 7 januari in
café Mielus, Markt 70-72
een kunst-, antiek- en verzamelingenveiling. De veiling
is voor iedereen toegankelijk
en men kan zowel goederen
inbrengen als kopen. Veilingmeester Bob van Renssen
brengt weer talrijke kavels
onder de hamer. Voor spotprijsjes kan men eigenaar
worden van een schilderij,
beeldjes, antieke gebruiksvoorwerpen en meer. Ook
complete verzamelingen van
munten tot ansichtkaarten
worden regelmatig aangeboden. De ingebrachte artikelen worden eerst beoordeeld
door deskundigen. Inbreng:
op 7 januari tussen 14 en 17
uur of na telefonische afspraak.
Kijkuren: van 17 tot 19 uur.
Om 19 uur start de veiling.

Op dievenpad
tijdens Kerst
Delft

Politieagenten hielden op
Eerste Kerstdag, dinsdag
25 december om 15:00
uur twee Delftenaren (24
en 26 jaar) aan op verdenking van betrokkenheid bij
een woninginbraak een dag
eerder in Delft en het bezit
van inbrekerswerktuigen.
Toen de agenten de mannen
zagen fietsen op het Polderpad in de omgeving van de
bewuste woning waar was
ingebroken, besloten zij de
mannen te controleren. De
agenten herkenden de mannen omdat zij al vaker met
de politie in aanraking zijn
geweest. De herkenning
was wederzijds: de mannen
gingen er direct vandoor.
Na een korte achtervolging
konden zij worden aangehouden. Ze bleken een tas bij
zich te hebben vol inbrekerswerktuigen, die zij tijdens de
achtervolging in de struiken
gooiden, maar die snel werd
teruggevonden.

Gemeente op
laag pitje
Delft

Alle gemeentelijke instellingen houden de deuren
gesloten op maandag 31 december en dinsdag 1 januari.
Ook zwembad Kerkpolder is
beide dagen dicht. Alleen de
kinderboerderijen zijn op
oudejaarsdag wel geopend,
tussen 11 en 17 uur.
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Delfland aast op museum
Politiek bedingt meer tijd voor plannen rond Nusantara-pand
Op 6 januari is Museum
Nusantara voor het laatst geopend. Zes bevlogen insprekers en zelfs een brief van
Adriaan van Dis in de commissievergadering konden het
tij niet keren: het enige aan
Indonesië gewijde museum
van Nederland wordt wegbezuinigd. En het ziet ernaar uit
dat het monumentale pand
aan het Agathaplein niet lang
leeg zal staan. Hoogheemraadschap Delfland heeft er
een oogje op laten vallen.

Goedkope
extra zorg
Delft

Delftenaren met een laag
inkomen kunnen gebruik
maken van de AV-Delft:
een gratis extra aanvullende
zorgverzekering. Daarmee
worden medische kosten in
de meeste gevallen volledig
vergoed. Tot voor kort kon
deze verzekering alleen bij
DSW worden afgesloten.
Maar vanaf 1 januari 2013
kunnen verzekerden voor een
extra aanvullende zorgverzekering ook kiezen voor VGZ
en Zilveren Kruis Achmea.
Verzekerden die nu niet verzekerd zijn bij een van die
drie, en die toch deze gratis
aanvullende zorgverzekering
willen afsluiten, moeten voor
1 januari hun huidige verzekering opzeggen.

Delft

Op zondag 6 januari is
Vlaanderen aan de Beestenmarkt weer het toneel van
een heuse jamsessie. Geluid
staat weer klaar en, nog beter, drie ervaren muzikanten
begeleiden iedereen die met
z’n instrumentje aansluit.
De Blues Mates die de jamsessie leiden bestaan uit de
Delftse bekende gitarist Boy
Mosterdijk en twee ervaren
kornuiten op drum en bas.
Het begint om 18:00 uur en
iedereen mag gratis meedoen
of gewoon komen luisteren.

Rennend het
nieuwe jaar in

u Willem van Altena
U Delft
Al op 13 november werd bij
Delfland de nieuwe huisvestingsstrategie 2020 besproken.
Delfland wil zijn medewerkers
zo veel mogelijk op de hoofdvestiging in Delft hebben, en wil
daarom uitbreiden. Aankoop
van Nusantara is daarbij als
voorkeursscenario uit de bus
gekomen. Het voormalige museum wordt dan ingericht als
kantoor, bereikbaar vanuit het
hoofdkantoor, dat er vlak naast
gevestigd is.
Niet iedereen is verrukt van dat
idee. Guido van Wedden, zelf lid
van het waterschap, zegt: “Persoonlijk zou ik liever hebben dat
Nusantara als museum behouden blijft. Ik zou het museum
aan willen raden een sponsor te
zoeken in rijke Islamitische landen en in ruil hiervoor een deel

Jamsessie bij
Vlaanderen

Delft

Rond de sluiting van Nusantara is nog zo veel onduidelijk. Waar gaat de beroemde gamelan
bijvoorbeeld heen?
van de tentoonstelling aan dit
geloof in Indonesië te wijden.
Dat lijkt me voor Delft en de levendigheid van het Agathaplein
beter dan er een kantoor van te
maken...”
Of Delfland de verhuisdozen
alvast kan inpakken is maar de
vraag. Want intussen zijn er nog
steeds last-minute reddingspogingen voor Nusantara gaande.
GroenLinks vindt dat die pogingen in ieder geval meer tijd
verdienen. GroenLinks wil
dat het gebouw van Nusantara

behouden wordt voor een publieksfunctie – het liefst in de
culturele sfeer. Fractievoorzitter Fleur Norbruis: “Insprekers
in de commissie gaven tot onze
verbazing aan, dat ze niet over
voldoende informatie beschikten om degelijke plannen te
maken en meer tijd nodig hebben om de plannen verder uit te
werken. Ze voelden zich onvoldoende serieus genomen door
de gemeente. Dat stak niet alleen onze fracte. Als er partijen
in de stad zijn die goede plan-

nen en ideeën hebben en daar
veel tijd in willen steken, verdienen die serieuze aandacht.”
Daarom heeft GroenLinks samen met VVD, ChristenUnie
en Stadsbelangen een motie ingediend om om meer tijd te vragen. De initiatiefnemers krijgen
nu meer tijd om hun plannen uit
te werken. Het college mag in
die periode geen onomkeerbare
besluiten nemen over de museumcollectie of het verkopen of
verhuren van het pand zonder
met de commissie te praten.

Mahjong gaat
het worden
Delft

Column

Iets Belangrijks

Altenatief
Nou, de wereld is niet vergaan zoals de Maya’s
voorspelden. Die hype hebben we ook weer gehad.
Sowieso had er wel wat meer scepsis gepast bij de
voorspellingen van een volk dat zijn eigen ondergang niet zag aankomen. Maar scepsis verkoopt
geen kranten en scoort geen kijkcijfers. En dus werd
de Maya apocalypse -feitelijk weinig meer dan het
laatste blaadje op de scheurkalender- opgeklopt tot
Iets Belangrijks. Net zoals dat even daarvoor met
een aangespoelde walvis was gedaan, die godbetert
zelfs nog een naam had gekregen voordat hij de
laatste adem uitblies. Ook dat was Iets Belangrijks, wilde de media ons doen geloven. Zodat er
zich zelfs een hele groep goedbedoelende maar diep
onnozele figuren zich mee ging bemoeien en eiste
dat de walvis alsnog werd gered. Helaas mensen,
alles dat leeft is sterfelijk. Ook hele grote beesten.
En ach, de voedselbanken van Friesland waren er
weer mee geholpen moet u maar denken. Ook Iets

Op zondag 6 januari organiseert atletiekvereniging
AV’40 de Delftse Houtloop.
De jeugd onder de 13 jaar
kan zich uitleven op 1 km op
de atletiekbaan. Start 10:30
uur, deelname is gratis.
Vanaf 13 jaar kan gekozen
worden voor 3,5 km (start
10:55 uur), 7 of 14 km, beide
start 11:00 uur. Daar moet
dan wel 2 euro voor betaald
worden. De trimloop wordt
gehouden door de Hertenkamp en de Delftse Hout.
Parkeer-, kleed- en douchegelegenheid zijn aanwezig.
Inschrijven kan ter plaatse
vanaf 10:00 uur. AV’40 is
gelegen aan de Sportring12
te Delft achter de Sporthal
Brasserskade.

Belangrijks: dat Glazen Huis in Enschede (grrr),
waar dik 12 miljoen werd opgehaald tegen de babysterfte in Afrika. Natuurlijk is dat mooi. Maar
vraagt ook iemand zich intussen af of er misschien
niet wat gedaan moet worden aan de angstaanjagende bevolkingsexplosie in datzelfde Afrika?
Bekommeren de plaatjesaanvragende goedbloedjes
zich ook om diezelfde baby als die over pakweg 15
jaar aan de grens van Europa verschijnt om hier
zijn fortuin te zoeken? Continu wordt er wel iets
door de media tot Iets Belangrijks opgeklopt, om
meteen weer gedropt te worden zodra het volgende
evenement zich aandient. Nieuws is als The Voice:
amper is de winnaar gekroond en de hit gescoord of
de artiest ligt alweer in de ramsj omdat we naar het
volgende eendagstalent moeten zoeken. Daar doen
we als Delftse Post dus niet aan mee. Geen hypes,
geen hijgerig gedoe, geen onzin. Beloofd.
Willem van Altena

Rummikub, Klaverjassen,
Monopoly of Canasta? Gaap!
Zó 2012! Hoog tijd voor iets
anders dus. Kom Mahjong
spelen bij Mahjongvereniging De Oostpoort. Vanaf 7
januari spelen ze in het SILA
gebouw aan de Bieslandsekade 68. Deze activiteit is
voor volwassenen en senioren. Bij De Oostpoort kan
menterecht voor het originele Mahjongspel, het spel van
de 4 winden, waarbij elke
speler een windrichting vertegenwoordigt. Men zegt wel
dat dit het meest gespeelde
spel te wereld is. Maar dat
is snel zo als er 1,3 miljard
Chinezen zijn. Men kan elke
eerste en derde maandag van
de maand komen spelen van
19:30 tot 22:00 uur. Kom
eens gratis kennismaken.
Kosten: 2 euro per avond of
37,50 per jaar.

Meevaller bij aanbesteding
stadskantoor: 4 miljoen

Gevonden voorwerpen gaan
voortaan op landelijke site

Delft

Delft

Het college heeft zijn investerings- en exploitatiebegroting
voor de bouw van het stadskantoor geactualiseerd. Dat levert
een meevaller van 4 miljoen
euro op. Het positieve resultaat
van de aanbesteding wordt gereserveerd om risico’s tijdens de
bouw te kunnen opvangen. De
aanbesteding van het stadskantoor is succesvol afgerond. De
opdracht voor de bouw van het
casco van het stadskantoor en de
stationshal is gegund aan BAM
Utiliteitsbouw BV. Het positieve
verschil tussen het deelbudget
en de aannemingsbegroting
bedraagt 4 miljoen. Het college
heeft besloten om dit bedrag
te reserveren voor de opvang

van mogelijke risico’s die
zich kunnen voordoen. Het
stadskantoor wordt gebouwd
in een complexe projectomgeving. Het is goed om te
beschikken over een reserve
voor het geval zich tijdens de
bouw iets voordoet waardoor
extra kosten moeten worden
gemaakt. In het ontwerp van
het stadskantoor is rekening
gehouden met de optie om
zonnepanelen op het dak te
plaatsen. Hiervoor vraagt
Delft subsidie aan bij het
rijk, maar deze aanvraag
kan voorlopig nog niet worden ingediend. Wel is alvast
1 miljoen uit de risicobuffer
opzijgezet om de zonnepanelen te kopen.

Meezingen met Gregor
Gregor Bak dirigeerde op 23 december de Volkskerstzang
in de Maria van Jessekerk. Een nagenoeg helemaal gevulde
kerk galmde mee met allerlei kerstklassiekers, en luisterde
tussendoor naar diverse muzikale bijdragen. Een feestelijke
traditie in Delft die beslist ook in 2013 weer op de agenda
staat.
FOTO: JOLANDE SIEBENGA.

Het melden van gevonden en
verloren voorwerpen wordt
makkelijker. Vanaf 1 januari
kan iedereen hiervoor terecht
op de landelijke overheidswebsite www.verlorenofgevonden.
nl. Ook kan men zelf hier verloren voorwerpen zoeken of
voorwerpen als gestolen opgeven. Inleveren van voorwerpen
bij de politie is vanaf die datum
niet meer mogelijk. Iedereen
die een voorwerp vindt, kan
dat registreren op www.verlorenofgevonden.nl en het voorwerp thuis bewaren. Als er binnen één jaar na registratie geen
contact is opgenomen, wordt de
vinder na één jaar eigenaar van
het voorwerp. Als de vinder het

voorwerp niet zelf in opslag wil
nemen, kan hij het voorwerp afgeven bij het depot Gevonden
Voorwerpen Haaglanden aan
de Junostraat 24 in Den Haag
(www.fietsdepothaaglanden.
nl). Bij inlevering van het voorwerp, doet de vinder afstand en
wordt de gemeente eigenaar na
de wettelijke bewaartermijn.
Het depot zorgt, na inname van
de goederen, voor registratie op
www.verlorenofgevonden.nl en
eventuele teruggave aan de eigenaar. Ook gestolen voorwerpen
(waarvan aangifte van diefstal
is gedaan bij de politie) kunnen het beste gemeld worden
op www.verlorenofgevonden.nl
omdat de kans op terugvinden
hiermee wordt vergroot.

