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Klik & Win

Wat? U bent een
lekkerbek maar u kent
www.EtenDelft.nl niet?

Waar loopt zij nou weer om te
grijnzen? Zeker iets gewonnen via
onze Klik & Win acties. Tsja, makkelijker wordt het niet om een leuke
prijs te winnen. Probeer maar!

www.etendelft.nl

www.delftsepost.nl

DelftsHart: nieuw plan
voor Harnaschpolder
Delft

Bij De Kromme weten
ze wat verwennen is
Delft

De Kromstraat is een restaurant rijker. Bar-restaurant De
Kromme heeft onlangs zijn
deuren geopend.
Niels van den Dries, Johnny
Verhoef en Robbert Willemse
zien een droom in vervulling
gaan met hun eigen bar-restaurant. Wat de jongens te
bieden hebben is duidelijk,
een uitgebreid 3-gangen menu
voor 25 euro en een wisselend
maandgerecht voor onder de

12 euro. Robbert Willemse:
“We willen onze gasten
verwennen met heerlijk
eten in ruime porties. Bij
ons ga je tevreden de deur
uit.” In de open keuken
staat de jonge ambitieuze
chef-Michel Duijvestijn.
“Het draait om het eten,
dus alles moet goed zijn. De
frites maak ik bijvoorbeeld
zelf”. Adres: Kromstraat
29, dagelijks vanaf 16 uur,
zondag gesloten.

Ontwikkelingscombinatie
Harnaschpolder presenteerde
vorige week het plan DelftsHart in Delft. Het plan bestaat
uit 42 twee-onder-een-kapwoningen in drie verschillende
typen. In de Harnaschpolder,
gelegen aan de westzijde van
Delft, worden circa 1.300
woningen ontwikkeld.
Delftshart krijgt een groene
en kindvriendelijke opzet.
De prijzen voor de woningen
lopen uiteen van circa 345.000
tot 499.000 euro. Het plan
DelftsHart verschijnt in het
zuidelijk deel van de Harna-

schpolder. De 42 twee-ondereen-kapwoningen liggen in
een door water omringd groen
hof. Alle woningen grenzen
met de achtertuin aan het
water. Parkeren geschiedt op
eigen terrein zodat kinderen er
een veilige speelplek vinden.
Verspreid door de wijk komen
speelvoorzieningen. De drie
verschilende typen woningen
variëren in grootte van 130 m²
tot 210 m² en liggen op ruime
kavels van 180 m² tot 350 m².
Architect Van Tilburg Ibelings
Von Behr heeft veel variatie
aangebracht in de woningontwerpen.

DOK: mooi
kerstrapport

Lichtjesavond: top!

Delft

Bibliotheek DOK heeft een
voor de Delftse gemeenteraad belangrijke hobbel
genomen, in de verbetering
van haar bedrijfsmatige
processen. Nieuwe bestuurder Margot Nicolaes heeft
sinds 2010 gewerkt aan een
professionelere organisatie. Dat resulteerde deze
maand in een uitmuntend
resultaat tijdens de ‘landelijke certificering’. Ook
tijdens bezuinigingen, zo
geeft het rapport aan, weet
DOK blijvend aandacht te
houden voor haar klanten
en partners: “Ondanks ontwikkelingen als sluiting van
een vestiging en teruggang
in openingstijden, blijven
medewerkers enthousiast. Uit onderzoek onder
bibliotheekbezoekers blijkt
DOK het hoogste te scoren
op klanttevredenheid: een
8,2.”

Armoede: geen drie
maar vijf ‘werelden’
Delft

Ontwikkelingshulp moet op
de schop. Er moet onder meer
veel beter worden gekeken
naar de prioriteiten in een
bepaald ontwikkelingsland:
bestuurlijke hervormingen
gericht op een rechtvaardiger
verdeling van inkomens of
economische hervormingen
gericht op het verhogen van de
economische groei. Dat is een
van de belangrijke conclusies
van Rutger van den Noort, die

op donderdag 22 december
op dit onderwerp promoveert aan de TU Delft.
Sinds 1952 worden ontwikkelingslanden ingedeeld
als ‘derdewereldlanden’.
Die indeling is volgens
Rutger van den Noort niet
meer van deze tijd. Hij
ziet dat er vijf clusters van
landen zijn ontstaan. Deze
nieuwe indeling respecteert
verschillen tussen landen
veel beter.

Hoogtepunt voor velen tijdens Lichtjesavond: de zwevende engel die de kerstlichtjes aan kwam steken. Delft beleefde een oergezellige en gelukkig droge Lichtjesavond, een spektakel dat elk jaar groter en mooier wordt.
Het Evenementenbureau had zich weer enorm uitgesloofd, en met resultaat!
Zie ook www.delftsepost.nl voor meer foto’s.

Klik & Win bij Klaas Vaak!
Delft

Een goed bed kopen is niet
eenvoudig. Alle mensen willen
immers een bed dat precies
bij hen past én dat bovendien
jaren meegaat. Sinds 1980 is
Klaas Vaak bedden in Delft
de vertrouwde leverancier van
de Sleep & Dream Collection
voor gezond en sfeervol slaapcomfort. Als slaapvoorlichter
stelt Klaas Vaak hoge eisen
aan de merken die zij voeren:
de materialen, de technologie
en het ontwerp. Klaas Vaak is
voor Delft e.o. dé Slaapvoorlichter. Naast het eigen merk
Sleep& Dream werken ze
ook met andere merken zoals
Hulsta, Life Time en Christian Fishbacher. Bovendien treft
u op het Vrouwenregt 12-15
een uitgebreide collectie van
matrassen, lattenbodems, box-

Hotelbaas
vermoord

Bloemetje voor Willem

Delft

Doe mee met de Klik & Win actie van Klaas Vaak!
springs, hoofdkussens en dekbedden aan. Om de sfeer in uw
slaapkamer compleet te maken
heeft Klaas Vaak bedden ook
een prachtcollectie dekbedovertrekken, lakens en dekens

en plaids. Speciaal voor de
lezers van de Delftse Post
geeft Klaas Vaak een textiel
waardecheque van 50 euro
weg! Ga dus gauw naar
www.delftsepost.nl!

In de Dominicaanse Republiek is de Delftse hoteleigenaar Joop den Dulk (63)
onlangs door moord om
het leven gekomen. Den
Dulk werd vorige week
gevonden in zijn woning in
Pontesuela, hij was gewond.
Later bezweek hij aan zijn
verwondingen. Buren
verklaarden tegenover de
media dat ze in de woning
dieven hadden gehoord en
de politie belden. Den Dulk
bezat op de Dominicaanse
Republiek diverse hotels.
Ook in Delft zat hij in die
branche. Samen met zijn
broer Jaap was hij eigenaar
van het hotel Grand Canal
op de Breestraat, net als
enkele studentenwoningen.

Bloemist Willem neemt afscheid.
Delft

Zaterdag 24 december is dan
eindelijk de laatste marktdag voor bloemist Willem
Overbeek. Na een levenlang de
Delftse- en Pijnackerse bloe-
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menmarkt te hebben verfraaid
met zijn planten, bloemen, bolbloemen en niet te vergeten:
kerststukjes. In het nieuwe jaar
gaat Willem met pensioen! Wij
wensen hem veel geluk toe.

