Symposium
Energietransitie Delft:
wijken in beweging!
voor en door bewoners van Delft

Woensdag 19 juni 2019 13.00 - 17.30 u
Duwo Collegezaal
Prof. Schermerhornstraat 4, Delft
Toegang gratis.

Aanmelden op:

symposium@platformenergietransitiedelft.nl

Beste bestuursleden van uw VVE,
Delft zonder aardgas - hoe dan? Wat
betekent dat voor woningen van uw VVE?
Veel bewoners vragen zich af wat zij zelf
kunnen doen om hun huis duurzaam,
aardgasvrij of zelfs energie-neutraal te
maken – misschien samen met de buren, de
straat of de wijk. De energietransitie heeft
gevolgen voor ons allen, maar we kunnen dit
niet alleen oplossen. Wat is er allemaal nodig
om wijken in beweging te krijgen?

Het symposium staat open voor alle
geïnteresseerden en vindt plaats op woensdag
19 juni 2019 van 13:00-17:00 u in de Duwo
Collegezaal (gebouw 221) aan de Professor
Schermerhornstraat 4 in Delft. De toegang is
gratis. Het symposium is mogelijk gemaakt met
toestemming van de gemeente. Je bent na
aanmelding
via
het
emailadres
symposium@platformenergietransitiedelft.nl
van harte welkom!

Daarover gaat het symposium op 19 juni 2019 in
Delft. Het symposium wordt georganiseerd voor
en door inwoners van Delft en maakt deel uit van
het ‘Platform Energietransitie Delft’.

Het symposium wordt mogelijk gemaakt met
steun van de gemeente Delft.

Op 19 juni komen Delftse inwoners zelf aan het
woord met eigen voorbeelden. Zij vertellen over
het verduurzamen van hun huis en welke
zoektocht en keuzes daar aan vooraf gaan. Ook
professionals zullen op het symposium hun
ervaringen delen.

Namens de symposium werkgroep,
Anneke Meijlink, Bert van der Woerd, Kees
Jan Bender, Monica van Leeuwen en Birgit
Hopff

Onderwerp: Activiteitenkalender Stichting Move | Afsluiting voorjaarsprojecten

Beste betrokkene bij Move,
De voorjaarsprojecten zijn op weg naar hun feestelijke afsluitingsdag! Alle klassen werken
nog één keer samen met de studenten aan hun eigen project, voordat het dan echt zover is...
In de komende weken staat onderstaande activiteiten op het programma. Wil je langskomen
of ergens meer over horen, laat het ons dan weten.
6 juni, 9:00
Werken aan de campagne voor een veiliger Tanthof op De Regenboog
In hun wijk voelen de leerlingen van De Regenboog zich niet altijd veilig, en daar kunnen we
samen iets aan doen. Deze week vertelde een wijkagent al in de klas over zijn
werkzaamheden en hoe we de veiligheid kunnen vergroten. Op 6 juni gaat de klas samen met
de studenten van Variscopic Move aan de slag om informatieborden, flyers en zelfs een
filmpje te maken, met als doel de buurt bewust te maken van het veiligheidsprobleem én de
oplossing ervoor.
11 juni, 9:00
Voorbereiding op de ouderenbrunch van De Horizon
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 willen graag iets doen voor de oudere bewoners van hun
wijk Poptahof. Ze organiseren daarom samen met de studenten van Thor Move een brunch
speciaal voor ouderen. Op 11 juni worden de boodschappenlijsten, versiering en
uitnodigingen gemaakt in de klas, met hulp van de studenten.
17 juni, 13:00
Het buurtfeest van de Bernadette Mariaschool
Op de middag van 17 juni barst het buurtfeest los in Wippolder! Alle buurtbewoners zijn
welkom op het grasveld voor de school (Aan 't Verlaat). Natuurlijk zijn ook andere
geïnteresseerden welkom om te komen kijken wat groep 7 samen met de studenten van DSC
hebben georganiseerd. Wat er allemaal te doen is, is nog geheim, maar de middag wordt
gesponsord de acht studentes van Ringvaartteam Juanvaart, die vorige week een geweldig
bedrag ophaalden met hun roeitocht van 100 kilometer (zie hier hun overwinningsvideo)!
20 juni, 11:00
Groep 6/7/8 van De Horizon ontdekt het studentenleven
En dat doen ze door... te rugbyen op een studentenrugbyclub! De commissie van Thor geeft
de klas een echte rugbytraining. Ook nemen zij de kinderen mee naar de TU, waar ze aan het
studeren zijn wanneer ze niet op het veld staan.
25 juni, 16:00 (onder voorbehoud)
Een veiliger Tanthof dankzij De Regenboog
Op 25 juni voeren de kinderen van groep 7 campagne voor veiligheid op straat in hun wijk.
Voor veiliger verkeer, maar ook tegen vandalisme en criminaliteit. Deze middag onthullen zij
samen met de studenten van Variscopic Move hun zelfontworpen waarschuwingsborden en
gaat ook hun eigen veiligheisvideo in première! Komt dat zien!
26 juni, 8:00
Feestelijke brunch voor ouderen door De Horizon en Thor

Op 26 juni is het zover: de grote afsluiting van het project op De Horizon! Als vroeg in de
ochtend beginnen de leerlingen en de studenten met het voorbereiden van de ouderenbrunch.
Vanaf 10:30 zijn alle ouderen uit de buurt welkom om aan te schuiven aan de brunchtafel.
Ook jij bent van harte uitgenodigd!
Wil je een vorkje mee prikken, de klas ontmoeten of verslag doen van deze feestdag? Neem
contact met ons op door te reageren op deze mail of te bellen naar het telefoonnummer in de
handtekening.

Nog beter op de hoogte blijven van onze organisatie en de activiteiten in Delft? Volg ons
op Twitter!
Tot snel,
Kristie Goorden
Projectcoördinator Rotterdam & Delft
Kristie Goorden
Projectcoördinator Rotterdam & Delft
Werkdagen: maandag en woensdag
E kristie@stichtingmove.nl / T +31 6 13 72 44 66

Facebook / Instagram / Twitter / LinkedIn
Bezoekadres
Erasmus Sustainability Hub (ESH) - Hatta gebouw
Erasmus Universiteit, Rotterdam
Postadres
Postbus 85049
3508 AA Utrecht

Nieuwsgierig naar onze projecten en de steden waar we actief zijn? Neem een kijkje
op onze website of laat je vanzelf op de hoogte houden en schrijf je in voor onze
nieuwsbrief.

Onderwerp: Aankondiging en Uitnodiging

Aan de Leden van de gemeenteraad Delft
t.a.v. de raadgriffier Raymond Jeene
Van Buitengewone Wijkgemeente Vrijzinnig Hervormd Delft
voorzitter: Drs. J.H. Kroon
06-53787674
Geacht Leden van de Raad gemeente Delft
Bijgaand treft u aan onze aankondiging en uitnodiging voor de 50 jarige jubileumviering van
onze Buitengewone Wijkgemeente Vrijzinnig Delft.
Wellicht mogen wij u op 10 oktober welkom heten op deze jubileumviering.
In oktober 1969 nam de Centrale Kerkenraad van de Hervormde Kerk Delft de beslissing om
de Buitengewone Wijkgemeente Vrijzinnig Hervormd in wording officieel toelating te
verlenen tot de Hervormde Kerk Delft. Het is niet overdreven om dit een historische
gebeurtenis voor de Vrijzinnige Hervormden in Delft te noemen, daar tot dan toe alle eerdere
pogingen tot toelating door de centrale kerkenraad in meerderheid afgewezen werden. Ook in
oktober 1969 ging het nog niet van harte gezien de stemverhouding: zestien voor, dertien
tegen en 1 onthouding. Maar het was wel een doorbraak omdat na tientallen jaren eindelijk
een eind was gekomen aan de situatie dat de orthodoxe richtingen binnen de CK toenadering
tot de vrijzinnigen blokkeerden. Tot oktober 1969 werden de kerkelijke zaken behartigd door
de in 1912 opgerichte Vereniging van Vrijzinnig Hervormden Delft. De vereniging bestaat
inmiddels al meer dan 100 jaar en heeft thans als voornaamste taak om in de kosten bij te
springen voor de Vrijzinnige Wijkgemeente binnen de PKN (PGD) , naast de bijdragen van
de kerkleden, zoals huur kerkgebouwen e.d. , kosten erediensten, vieringen en andere
activiteiten, salaris en vergoedingen predikanten.
Wij zijn erg blij dat ondanks de secularisatie er binnen het Delftse nog altijd en hopelijk nog
heel lang een actieve vrijzinnige wijkgemeente onderdeel is van de plurimormiteit van de
Protestantse Gemeente Delft, zodat de inwoners van Delft op zoek naar zingeving bij ons de
ruimte, de openheid kunnen vinden voor het gesprek en voor ontmoeting, waar zonder
voorbehoud van regels en dogma's ruimte is voor ieders zoektocht.
Ik hoop op onze jubileumviering één of meerdere leden van uw college te mogen welkom
heten.
Een vriendelijke groet,
Jan H. Kroon

UITNODIGING
50-JARIG JUBILEUM
Vrijzinnig Hervormden Delft
Dat willen we samen met u vieren !
RESERVEER ALVAST IN UW AGENDA

donderdag 10 OKTOBER 2019
LUTHERSE KERK
NOORDEINDE 4a, DELFT
20.00 UUR
Lezing
Prof. dr. CHRISTA ANBEEK: Spreken over wat ons raakt!
Bijzonder hoogleraar Remonstrantse theologie aan de Vrije
Universiteit van Amsterdam en rector van het Remonstrants
Seminarium
Muzikale bijdrage CHRISTO LELIE, pianist en organist
ALBERT VLUG, voorzitter Vereniging Vrijzinnig Protestanten Delft
vertelt het verhaal van de Vrijzinnig Hervormden in Delft.
We verzoeken u vriendelijk om u voor 1 september 2019 aan te melden bij
scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com
Graag met vermelding namens welke organisatie, kerkelijke gemeente etc.
en met hoeveel personen u denkt te komen.
Individuele aanmeldingen zijn uiteraard ook meer dan welkom!
Half september ontvangt u de officiële bevestiging met het volledige programma.
Een hartelijke groet,
namens de kerkenraad Vrijzinnig Delft
Jan H. Kroon, voorzitter

