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Laat U niet gek maken
Het maakt niet uit of u nu in de 
krant kijkt, de tv aanzet of naar 
de radio luistert, het is bijna zeker 
dat datgene wat u waarneemt over 
het milieu en/of energievoorzie-
ning gaat. 

Wij als redactie kregen het gevoel 
dat wij persoonlijk op dat gebied 
opgejaagd werden. ”Oh jee weten 
we al wat we moeten doen? Wat 
als nu de cv ketel kapot gaat?“ Je 
hoort gepraat en discussie over 
zonnepanelen, windmolens, wa-
terstofgas, gas uit Rusland en 
stadsverwarming. Dit zijn dan een 
paar voorbeelden waarover ge-
sproken wordt die te maken heb-
ben met algemene voorzieningen 
oftewel alternatief voor aardgas 
en minder CO2 uitstoot. Dan heb-
ben wij nog de vraag: wat gaan we 
in ons huis doen? Warmtepompen 
met zijn diverse mogelijkheden, 
gebruik maken van water of lucht 
of een combinatie ervan. Solo of 
samen met een cv ketel. De ketel 
electrisch of op gas? Ga je goog-
elen dan zie je dat er van alles te 
krijgen(kopen) is. Maar dit alles 
heeft een prijskaartje. Wil je hier 
iets van verwezenlijken dan kost 
dat geld, veel geld. Voor de meeste 
mensen is dit onmogelijk. De over-
heid/gemeente moet hier snel iets 
aan doen. Welke oplossing wordt 
er geboden voor de sociale wo-
ningbouw?

Uiteindelijk kwamen we als re-
dactie tot de conclusie dat wij ons 
gek lieten maken. Laat eerst de 
overheid maar met een oplossing 
komen voor een alternatief voor 
het Groningse gas. Delft heeft al-
vast een klein stapje gezet in de 
wijk Tanthof met restwarmte uit 
de Rotterdamse haven. De TU is 
bezig met verwarming van hun 
gebouwen met aardwarmte. Dit 
willen zij ook uitbreiden naar de 
Duwo studenten woningen. Wij 
wachten rustig af en mocht de CV 
ketel het begeven dan is vervan-
gen nog steeds een goede optie.

Laat u niet gek maken.

Baksteen wordt glas, 
gesloten wordt open
Cornelis Musiusschool wordt een prachtig ‘kindcentrum’
De verbouwing van basisschool Cornelis Musius is gestart. De hoek 
Nassaulaan-Prins Mauritsstraat krijgt een heel nieuw gezicht. Ook van 
binnen verandert het gebouw compleet. Vanaf maart 2020 kunnen kinderen 
van 2 tot 12 jaar hier de hele dag terecht voor onderwijs en opvang. In 
dit kindcentrum gaan de school, peuterspeelzaal Het Muizenhuis en 
buitenschoolse opvang Plukkebol samenwerken. 

De Cornelis Musiusschool ligt nu nog 
een beetje verborgen achter de katho-
lieke gevels. Je herkent het gebouw aan 
de twee vleugels (de voormalige jon-
gens- en meisjesschool), de muren van 
baksteen, de kleine ramen en natuur-
lijk de heiligenbeelden. Ook de hoofd-
ingang, met de dubbele blauwe deuren, 
oogt gesloten. Dit gaat veranderen. Als 
je hier volgend jaar langskomt, zie je 
een grote glazen entree. Binnen waan 
je je in een kas met veel glas, planten-
wanden en zonnepanelen op het dak. 
Verderop spelen kinderen op het groe-
ne speelplein. 

In ere herstellen
Niet alleen de entree en het binnen-
plein worden vernieuwd. Ook de oude 
trappenhuizen worden in ere hersteld, 
zodat de gemetselde bogen mooi tot 
hun recht komen. Er komt een loop-
brug die de twee vleugels van het ge-
bouw verbindt. Op de begane grond 
wordt een leerplein gemaakt waar de 
kinderen kunnen leren, spelen, sa-
menwerken, optreden en relaxen. Ook 
ouders en buurtbewoners zijn straks 
welkom in dit vernieuwde gebouw, bij-
voorbeeld voor cursussen, workshops 

of vieringen. Het kindcentrum Cornelis 
Musius wordt zo ook een ontmoetings-
plaats waar iedereen zich thuis voelt.  

Zon, water, lucht
Na de verbouwing is dit bovendien 
een prachtig voorbeeld van een 
energiezuinige school. Je ervaart 
hier levendig hoe zon, water, lucht en 
duurzame techniek voor een prettig 
binnenklimaat  zorgen. Het gebouw 
draait straks niet meer op gas, maar 
volledig op (duurzaam opgewekte) 
elektriciteit en warmte en kou uit de 
bodem. Ook de vele planten zorgen 
voor een omgeving waar mensen zich 
fijn voelen en leren over de rijkdom die 
de natuur te bieden heeft. 

Verbouwing gestart 
Tijdens de verbouwing gaan de kin-
deren naar school op de Nieuwelaan, 
Jaffalaan en Nieuwe Langendijk. Vlak 
voor de voorjaarsvakantie zijn zij 
verhuisd. Het speelterrein is inmid-
dels ingericht als bouwplaats. Vanaf 
22 maart gaan de sloop en de opbouw 
van start. 
Uiterlijk maart 2020 wordt het nieu-
we kindcentrum opgeleverd. 

Heeft u vragen of op-
merkingen over de 
verbouwing, neemt u 
dan contact op met de 
projectleider van de 
Laurentius Stichting: 
Dave Wijsman, tel. 
015 251 14 40, email 
dwijsman@laurentius-
stichting.nl.
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Nieuwsbrief Belangenvereniging TU Noord 

De Gelatinebrug, zoals de nieuwe 
fietsbrug wordt genoemd, verbindt 
straks de TU Campus met NS-station 
Delft Zuid en komt in het verlengde van 
de Rijnweg – ter hoogte van de Praxis / 
Lijm&Cultuur. De Gelatinebrug is een 
eerste stap in de herontwikkelplannen 
voor het gebied Schieoevers Noord, 
die passen binnen de ambities die het 
gemeente heeft geformuleerd in de 
Agenda Delft 2040. De toekomstige 
plannen voor een mix van werken en 
wonen in dit gebied hebben invloed op de 
infrastructuur van Schieoevers. 

Werken, wonen, recreëren 
In Schieoevers zijn er plannen voor een 
duurzame mix van werken en wonen. 

De gemeente is hierover momenteel 
samen met partijen in gesprek, 
onder meer ook met de bestaande 
bedrijven op Schieoevers. De zogeheten 
Verstedelijkingsalliantie (met Dordrecht, 
Rotterdam, Schiedam, Delft, Rijswijk, 
Den Haag, Zoetermeer en Leiden) ziet 
kans de komende jaren 170.000 nieuwe 
woningen toe te voegen op dertien 
bestaande binnenstedelijke locaties in de 
acht steden. Schieoevers is één van deze 
dertien plekken. 

Het gebied moet een levendige plek 
worden waar gewerkt wordt aan 
duurzame bedrijvigheid en aan 
het opschalen van innovaties die 
bijvoorbeeld op de Campus zijn 

ontwikkeld. En waar gewoond wordt 
door huidige en nieuwe Delftenaren 
en alle gebruikers en passanten van 
het gebied met plezier recreëren. Een 
plek die goed bereikbaar is via nieuwe 
bruggen en een verbeterd NS-station 
Delft Zuid.

Afspraken 
De gemeente Delft en de provincie 
Zuid-Holland werken samen als 
opdrachtgevers in dit project. De 
gemeente Delft is initiatiefnemer van 
de herontwikkelplannen in Schieoevers 
Noord. De provincie Zuid-Holland is 
de beheerder van de Schie die door het 
plangebied loopt. Ze hebben gezamenlijk 
bestuurlijke afspraken gemaakt over 
de te bouwen brug en de te verplaatsen 
loswal en ligplaatsen, onder voorwaarde 
van definitieve goedkeuring door 
gemeenteraad en provinciale staten. 

Om de aanleg van de Gelatinebrug 
mogelijk te maken, moeten de bestaande 
loswal en twee ligplaatsen voor de 
binnenvaart in Schieoevers Noord 

verplaatst worden. Deze verplaatsingen 
worden verzorgd door de provincie 
Zuid-Holland. De provincie betrekt 
deze verplaatsingen bij het verbreden 
van de doorvaart van de Schie, direct 
ten zuiden van de Kruithuisweg. 

De gemeente wordt opdrachtgever 
van de bouw van de brug. Het ontwerp 
moet passen in de verbeterplannen 
voor Schieoevers. De fietsers-/
voetgangersbrug moet de oost-
westverbindingen over de Schie 
verbeteren. De doorvaarthoogte wordt 
drie meter. 

De Provincie en de gemeente 
investeren allebei in dit project. 
Komende maanden wordt een 
uitvoeringsovereenkomst uitgewerkt 
voor de totale kosten van ca € 16 
miljoen.

De planning is dat in de loop van 2022 
fietsers en voetgangers gebruik kunnen 
maken van de nieuwe brug.

Nieuwe fietsbrug over de Schie

Schieoevers Noord, torenhoge ambities?
Langs de oevers van de Schie 
moeten duizenden woningen 
komen als het aan de gemeente 
ligt, maar ook voor de bedrijven 
moet ruimte blijven. Reden is dat 
Delft er 30.000 inwoners bij moet 
krijgen. De gemeente onderzocht 
de gevolgen voor de leefomgeving 
in een milieueffectrapport (MER). 
Bewoners moeten een minder 
gezonde leefomgeving maar voor 
lief nemen, zo stelt het MER. En 
er komt heel veel autoverkeer bij, 
ook in onze buurt, ondanks de 
gemeentelijke wens de auto terug 
te dringen. De Belangenvereniging 
TU Noord vindt dat de plannen voor 
Schieoevers Noord beter moeten. 
Gezondheid van bewoners en 
werknemers moet voorop staan 
vinden wij.

In het MER is onderzocht dat het 
gebied tot 8.500 woningen er bij 
kan krijgen. De hoeveelheid lawaai 
is dan voor veel woningen meer 
dan eigenlijk toegestaan, maar 
met bijzondere wetgeving kan er 
toch gebouwd worden. Woningen 
moeten dan zogenoemde ‘dove 
gevels’ krijgen: gevels waar de ramen 
niet open kunnen. Wij hebben 
uitgebreid gereageerd op het MER 
en de bijbehorende plannen voor 
Schieoevers Noord en gepleit voor 
een gezonder alternatief: minder 
woningen en meer ‘ademruimte’ dat 
wil zeggen ruimte voor groen, water, 
recreatie, sport e.d. 

Het plan is nu te veel gericht 
op jonge kenniswerkers die, 
bijvoorbeeld na hun afstuderen, 
huisvesting in Delft zoeken. 

Gezinnen en ouderen zullen het 
gebied minder aantrekkelijk vinden, 
volgens het concept plan. 
De gemeente wil eerst de ruimte om 
maximaal te bouwen vastleggen en 
dan inspraak bieden op de invulling 
van de plannen. Wij vinden dat de 
verkeerde volgorde en we vinden dat 
er betere garanties moeten komen 
op een gezonde leefomgeving. Een 
onafhankelijke commissie die het 
MER beoordeeld heeft vindt dat ook 
en heeft de gemeente extra huiswerk 
gegeven op dit punt. 

Een ander punt van bezwaar is dat 
de bouwplannen aan het Zuideinde 
hoek Abtswoudseweg ontbreken in 
het MER voor Schieoevers Noord. 
Op het terrein van Panjo en BoRent 
komt hoogbouw die onder andere 
de bewoners van Koningsveld in de 
schaduw zet.

Het eerste bouwplan binnen 
Schieoevers Noord dat uitgevoerd 
zou moeten worden is Tiny Houses 
aan de Vulcanusweg waar 60 kleine 
woningen direct langs het spoor 
moeten komen. Spoorbeheerder 
ProRail maakt daar bezwaar tegen, 
ondermeer omdat de gevolgen van 
spoortrillingen voor de woningen niet 
goed in beeld zijn gebracht. 
Zie voor meer informatie onze 
website www.tunoord.nl/schieoevers 

Wonen in de wijk: steeds minder 
voor meer geld
Huisprijzen en huren blijven stijgen 
en wooneenheden worden steeds 
kleiner. In veel straten in onze wijk 
worden huizen per kamer verhuurd. 
Daartegen heeft de gemeente 

eind 2017 maatregelen genomen. 
Voortaan moeten verhuurders een 
vergunning aanvragen en wordt er 
gekeken of nog meer kamergewijze 
verhuur de leef baarheid van 
een straat niet aantast. Er zijn 
omzettingsvergunningen geweigerd, 
ook in onze wijk. Dit beleid lijkt te 
werken.

Maar huisbazen vinden omwegen. 
Hospitaverhuur is er zo een. Er ligt 
een voorstel dit nu te veranderen in 
‘inwoning’. Dat mag dan alleen als de 
eigenaar zelf tenminste de helft van 
de woning bewoont en verhuurt aan 
maximaal twee personen. Hopelijk 
neemt de raad dit voorstel over.
Een andere ‘uitweg’ is het splitsen van 
woningen in kleine appartementen. 

Dat zien we overal om ons heen 
gebeuren, vaak nog voordat er een 
bouwvergunning is verleend. We 
denken dat het goed zou zijn als 
ook het splitsen van woningen in 
kleine zelfstandige wooneenheden 
meer aan regels gebonden zou zijn. 
Bijvoorbeeld geluidsisolatie, een 
leefbaarheidstoets. En natuurlijk 
meer hand hav ing.  Het zou 
helpen als illegale verbouwingen 
ten behoeve van verhuur bij de 
gemeente worden gemeld. De 
gemeente zegt nu nog te weinig 
feiten te kennen om er beleid op te 
maken.  Er is een meldpunt overlast 
ingesteld:  ga naar www.delft.nl en 
typ Woonoverlast melden. Pas als er 
meer meldingen zijn kan het beleid 
aangepast worden.

Fantasiebeeld van Schieoevers Noord met 
willekeurige voorbeelden van hoogbouw. 
In het ontwerpplan voor Schieoevers Noord 
is de hoogte van nieuwbouw niet begrensd.

De gemeente Delft gaat samen met de provincie Zuid-Holland aan het werk 
om het gebruik van de Schie te verbeteren. Het gaat daarbij om de aanleg van 
een nieuwe brug en om het verbreden van het vaarwater en het verplaatsen 
van voorzieningen voor laden en lossen van schepen. De werkzaamheden 
starten naar verwachting in 2020.
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Bankstand op 01-03-2019 €  3.878.90 +/+
Toezeggingen door sponsoren €  1.430.00 +/+
  --------------------
Te verwachten positiefsaldi 2019 €  5.308,90 +/+
Begroot voor 2019 €  6.700,00  -/-
  --------------------
Nog te kort voor de begroting 2019 €  1.391,10 -/-
  =============

Update begroting 2019

De Wijkkrant Wippolder zoekt

BEZORGER(S)
voor

de Prof. Evertslaan 
incl. Burgershof

en de studentenflat

Wij zijn op zoek naar één of meerdere vrijwilliger(s) die 
elk kwartaal de wijkkranten wil(len) bezorgen.

Het gaat om totaal ca 230 kranten.
De kranten worden bij u thuis afgeleverd zodat u vanaf uw huis kunt bezorgen.

Wilt u ons helpen en het wijkkrant-team ondersteunen? 
bel: 06-53 693 492 of mail: wijkkrantwippolder@gmail.com 
(vermeld in uw mail svp uw naam en telefoonnummer, dan nemen wij contact op)

Alvast dank, namens de redactie

Uit het bovenstaande blijkt dat er voor 2019 een leuke 
financiële start is om verder te gaan voor het behouden van 

de wijkkrant. Maar dat lukt alleen met uw financiële hulp dit 
bedrag op te krikken tot het te verwachten begrotingsbedrag 

van € 6.700,00 voor  het jaar 2019.

Bent u bereid om de wijkkrant financieel te ondersteunen, dan 
zijn wij u daar zeer dankbaar voor.

Doet u ook mee? Stort dan uw bijdrage op banknummer:

NL67 INGB 0006 506 738
t.n.v. Wijkkrant Wippolder

Onze dank alvast voor uw bijdrage! 
De redactie

Na ruim 15 jaar kan door gezondheidsredenen 
mevrouw Hennie van Staalduinen 

de bezorging niet meer doen. 

Wij danken Hennie voor haar inzet al die jaren en 
wensen haar veel sterkte toe in de komende jaren.

Wie kan de bezorging overnemen?

Ontwikkelaar Camelot Real Estate heeft 3.700 m2 bouwgrond project 
Pauwmolen en het vergunde bouwplan aan Jan de Oudeweg 43 in Delft 
aangekocht. Het doel is om op deze locatie een nieuwbouwplan van 
285 te bouwen jongeren- en studentenwoningen te realiseren.

Net als de Camelot Campus 015, zullen deze appartementen volledig 
gemeubileerd en gestoffeerd worden opgeleverd.

Het stuk grond grenzend aan de
A13, op een steenworp afstand 
van de TU Delft, is aangekocht van 
vastgoed- en gebiedsontwikkelaar 
Timpaan uit Hoofddorp.

Betaalbare woonruimte
“De gemeente Delft heeft te kampen 
met een groot gebrek aan betaalbare 
woonruimte voor jongeren. Zij trekken 
nu vaak naar andere grote steden en dat 
is een gemis voor de stad. In het project 
Pauwmolen komen 135 units voor 
jongeren en 150 units voor studenten. 
Net als de Camelot Campus 015 in 
Delft zullen deze microliving studio’s 
en 1-kamer appartementen ook volledig 
gemeubileerd en gestoffeerd worden 
opgeleverd”, aldus Olaf Terpstra, 
hoofd Camelot Real Estate.

Vraag
“Met deze aankoop rollen we de 
strategie van Camelot verder uit om 
in de top 35 grootste steden aan de 
grote vraag naar kleine sociale verhuur 
woningen te voldoen. Onze expertise 
ligt in korte doorlooptijden van grote 
aantallen contracten met jonge 
bewoners. Met 3.900 units in eigen 

Project Pauwmolen exploitatie en aanbouw zijn we private marktleider in het microliving segment in 
Nederland en we blijven actief zoeken naar mogelijkheden om ons portfolio verder 
uit te breiden”, vertelt Joost van Gestel, CEO Camelot Europe.

Doelgroepen
“Timpaan is een bijzonder bedrijf in de ontwikkelwereld. Ontstaan vanuit de 
corporatiesector hebben we een stichtingsstructuur en geen aandeelhouders met 
winstdoelstelling. Dat maakt het voor ons mogelijk om de winst onder andere 
te investeren in de ontwikkeling van betaalbare woningen, voor jong en oud en 
bijzondere doelgroepen. Dat geldt ook voor project de Pauwmolen en ik ben verheugd 
dat het door ons ontwikkelde plan zal worden uitgevoerd en in belegging genomen 
door Camelot Real Estate”, bericht Ingeborg de Jong, algemeen directeur 
Timpaan.
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Fysiotherapie
Delft-Oost

Fysiotherapie Delft Oost 
Nassaulaan 177, 015-2620852
info@fysiotherapiedelftoost.nl
www.fysiotherapiedelftoost.nl

Zondag 14 april en 12 mei vindt de Kopjesloop plaats waarbij 
u mee kunt doen op de 1 km, 5 km , 10 km of op de 15 km. 
Donderdag 30 mei wordt de Golden Ten Loop georganiseerd. Een 
professioneel trainingsschema kunt u downloaden via internet 
(zie kopjesloop). 

Om blessures te voorkomen willen wij u de volgende tips geven:

> Train goed, minimaal 3x per week en verdeel de trainingsdagen 
goed over de week

> Draag goede (stevige hiel, goede schokdemping) en lekker 
zittende sportschoenen en begin het liefst met het lopen op 
een zachte ondergrond (in het bos op stevige zandpaden).

> Zorg voor een goede looptechniek.
> Zorg voor goede rompspieren, dus train ook de buik- 

en rugspieren. Als deze sterk zijn voorkomt dat vaak 
overbelasting op de benen (core stability training).

> Zorg voor sterke been- en bilspieren. Als deze goed sterk zijn 
voorkomt dat ook vaak beenblessures, o.a. aan de binnenkant 
van de knie.

> Doe een warming-up en rek kort (dynamisch/verend) en 
rek na het hardlopen de diverse beenspieren goed (statisch/
vasthouden).

> Voorkom overgewicht, dan hoeft het lichaam minder last mee 
te dragen en voorkomt overbelasting van de knieën en enkels.

> Zorg goed voor uw lichaam, gezond eten en drinken en 
voldoende nachtrust helpt hierbij.

> Geniet van het trainen, van de vogels die weer fluiten en de zon 
die gaat schijnen!

Mocht u nog vragen hebben, neem graag contact met ons op!

Hardloop blessures voorkomen

Spreekwoord

Bron: Ed van Eeden

Als er niet tijdig iets aan 
gedaan wordt, kan zelfs een 
klein lek al zoveel water 
binnenlaten, dat het schip tot 
zinken wordt gebracht. 

Kleine oorzaken kunnen 
grote gevolgen hebben.

Door een klein lek kan 
zelfs een groot schip zinken

Vanaf begin 2018 hebben meerdere onderzoeken plaatsgevonden om de staat van 
de woningen van complex 101 en 102 van Woonbron te kunnen beoordelen (dat 
zijn de huizen tussen de Van Oldenbarneveltstraat, de Wippolderstraat, de Spiekmanstraat, 
de Nassaulaan, de Frederik Hendrikstraat en de Mauritsstaat. U kent ze wel, de huizen met 
de rode dakpannen). In oktober 2018 is met instemming van Woonbron door de 
bewoners de Klankbordgroep Wippolder (KBGW) opgericht. Het initiatief is van 
de bewoners uitgegaan. 

De eerste bijeenkomst van de KBGW vond plaats in het kantoor van Woonbron te 
Delft. De kansen zijn onder meer dat: 
• De huizen worden gerenoveerd en niet worden vervangen door nieuwbouw.
• De isolatiewaarden van de huizen wordt teruggebracht van waarden F en G 

naar waarde B of zelfs de waarde A.
• De verbouwingen en aanpassingen aan de woningen in samenspraak met de 

bewoners wordt  uitgevoerd.
• Rekening wordt gehouden met  hulpbehoevende bewoners en senioren?
• De  huiseigenaren mee doen met de renovatie en de mogelijk noodzakelijke 

tijdelijke verhuizing.
• De geluidsoverlast van de A13 wordt beperkt.
• De daken en de vloeren goed worden geïsoleerd.
• Na het bekend worden van het schouwrapport, Woonbron zal kiezen voor 

renovatie en niet zal kiezen voor sloop en nieuwbouw.
• Het achterstallig onderhoud dat nu nog wordt geconstateerd, de komende tijd 

(tussen nu en renovatie) wordt aangepakt door Woonbron.
• De houten kozijnen worden vervangen door kunststofkozijnen.
• Een tijdelijke herplaatsing van bewoners tijdens de renovatie mogelijk is.
• De rol van de KBGW belangrijk zal zijn in de communicatie tussen de bewoners 

en de projectleider van Woonbron.
• Na een renovatie de hogere huur gecompenseerd gaat worden door lagere 

energiekosten en waarbij de totale kosten gelijk zullen blijven.
• Bij aanvang bekend is aan welke kwaliteitseisen de renovatie zal gaan voldoen? 

(deze opsomming is niet in volgorde van belang en compleet)

Zo Kinderopvang

Laat de lente maar komen!

Bij Zo Kinderopvang aan de Julianalaan is de lente al begonnen. Overal worden 
er weer jonge dieren geboren en dat komt goed uit want ons tweemaandelijkse 
thema gaat over dieren. De kinderen genieten volop van alle activiteiten. 

Met de baby’s en dreumesen knutselden 
we schaapjes met watten en de 
peuters gingen in de weer met verf. 
Ook scheerden we schaapjes met 
scheerschuim, wat een lol! Uiteraard 
gaan we er met dit weer heel graag op uit 
naar de kinderboerderij in Delft. Hier 
kunnen we de dieren in het echt beleven 
en lekker aaien en knuffelen. Tussendoor 
vind je ons regelmatig in de Botanische 
tuin om allerlei blaadjes en plantjes te 
bewonderen, te ruiken en te voelen.

Van peuter naar kleuter
De oudere peuters die al bijna naar school gaan bieden we nog meer uitdagende 
activiteiten zodat de overgang naar de basisschool soepel verloopt. We doen 
spelletjes met verbanden leggen: welk plaatje hoort er niet bij en wat hoort juist 
bij elkaar. Ook mengen we kleuren met verf, pakken we veertjes op met pincet en 
doen we nog veel meer spelletjes die helpen de fijne motoriek te bevorderen.

Delftse gezelligheid bij Zo aan de Julianalaan
Onze kleinschalige vestiging Zo aan de Julianalaan in Delft, biedt opvang aan 
kinderen van 0-4 jaar. We zijn heel huiselijk ingericht en uw gezin staat bij ons 
centraal. Uw kind krijgt gezonde voeding en wordt in zijn/haar ontwikkeling 
liefdevol begeleid door onze vakkundige pedagogisch medewerkers. Kom eens 
vrijblijvend kennis met ons maken, wij geven u graag een rondleiding. Bel met 
Michelle Franken 015 – 214 66 36 of mail naar julianalaan@zokinderopvang.nl

Kansen met 
Klankbordgroep Wippolder
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Over de schildklier
Je schildklier is een kleine klier in de halsstreek, maar met een belangrijke 
taak. Je schildklier is verantwoordelijk voor het goed functioneren van 
stofwisseling en de groei. Dit regelt je schildklier door het afgeven van 
schildklierhormoon. Schildklierproblemen komen erg veel voor. Het kan van 
tijdelijke aard zijn, maar meestal is deze aandoening chronisch. 

Te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie)
Bij een te snel werkende schildklier maakt je schildklier te veel 
schildklierhormoon aan. Hierdoor versnellen zowel lichamelijke als 
geestelijke processen. Hyperthyreoidie komt vaker voor bij vrouwen dan bij 
mannen. Hoe ouder je bent, hoe meer kans er is dat je hyperthyreoidie krijgt. 

Enkele veel voorkomende oorzaken zijn:
• De ziekte van Graves. In ongeveer 70 tot 80% is dit de veroorzaker van een 

snel werkende schildklier.
• In ongeveer in 10 tot 15% van de gevallen is Multinodale struma de 

veroorzaker. Bij deze ziekte ontstaan er in de schildklier goedaardige 
knobbels die veel schildklierhormonen maken. 

Te langzaam werkende schildklier (hypothyreoïdie)
Bij een te traag werkende schildklier maakt je schildklier juist te weinig 
schildklierhormoon aan. Hierdoor vertragen deze processen.
Hypothyreoidie kan verschillende oorzaken hebben. Hieronder enkele 
voorbeelden:
• Als gevolg van behandeling tegen te snel werkende schildklier bv door een 

behandeling met radioactief jodium of een operatie waarbij een (groot) 
deel van de schildklier wordt weggehaald.

• De ziekte van Graves
• De ziekte van Hashimoto komt vooral voor bij volwassen vrouwen. Het 

is een afweerreactie van het lichaam tegen de eigen schildklier, hierdoor 
ontstaat een verminderde schildklierfunctie.

• Stille thyreoiditis is een ontsteking aan de schildklier die kan ontstaan na 
een bevalling. 

• Ziekte van Quervain 
• Een ernstig tekort of juist een uitzonderlijke overvloed aan jodium in je 

lichaam.
• Als gevolg van een bestraling van de hals, bv ivm kankerbehandeling.

Beide!
• De ziekte van Graves is een auto-immuunziekte, waarbij het lichaam 

zelf antistoffen maakt die de schildklier stimuleren om extra 
schildklierhormonen aan te maken, maar het kan ook een vertraagde 
schildklier geven in een later stadium van deze ziekte!

• Ziekte van Quervain is een plotselinge, niet blijvende ontsteking van de 
schildklier, vaak na een keelontsteking. Meestal werkt de schildklier eerst 
te snel gevolgd door een (tijdelijke) trage werking. 

Als gevolg van traag werkende schildklier kunnen de volgende klachten 
optreden, vaak een beetje omgekeerd van de te snel werkende schildklier:

Door: Dr. M.M. van Miert 
en/of Dr. G. Damen

Hypo (te traag)
• Hartproblemen;
• Libidoverlies;
• Geen transpiratie;
• Verlies van emotie en 

enthousiasme;
• Extreme vermoeidheid;
• Obstipatie;
• Gewichtstoename;
• Gevoeligheid voor kou;
• Menstruatiepro blemen;
• Opgezet gezicht;
• Haaruitval. Je wenkbrauwen 

kunnen soms wat uitvallen;
• Hese/ diepere stem.

De diagnose 
Om een niet goed werkende schildklier te kunnen vaststellen d.m.v. een 
combinatie van onderzoeken: eerst het verhaal van de klachten, daarna 
lichamelijk onderzoek, aangevuld met bloedonderzoek. Bij lichamelijk 
onderzoek bekijkt de huisarts je schildklier vanaf de buitenkant van je 
lichaam. Als je slikt, is de schildklier goed te zien en te voelen.

In je bloed wordt de concentratie (TSH) dat de schildklier stimuleert gemeten. 
Het klinkt raar, maar een te lage TSH-waarde wijst op een te snel werkende 
schildklier. Doorgaans wordt de patient dan naar de internist gestuurd voor 
behandeling.
Een te hoge TSH-waarde duidt op te traag werkende schildklier. Dit kan door 
de huisarts zelf behandeld worden. 

Niet behandelen kan ernstige gevolgen hebben.
Als hypothyreoïdie niet wordt behandeld kan je in het uiterste geval in coma raken. 
Als de hyperthyreoïdie niet behandeld wordt, kan het leiden tot hartaandoeningen en 
extreem verlies van spiermassa.

Mocht u zich herkennen in de boven genoemde klachten, maak dan een 
afspraak met uw huisarts.

Lees er meer over op: https://www.thuisarts.nl/schildklierafwijking

Huisartsenpraktijk 
MM van Miert & GJ Damen 
Nassaulaan 23, 2628 GA Delft 
015 2568767

Hyper (te snel)
• Hartkloppingen;
• Beven;
• Zweten;
• Een gejaagd of geïrriteerd gevoel;
• Vermoeidheid;
• Diarree;
• Gewichtsverlies. Verlies van 

spiermassa;
• Huidklachten. Je huid kan warm 

en vochtig aanvoelen;
• Verandering in je 

menstruatiepatroon;
• Verminderd zicht;
• Pijnlijke (uitpuilende) ogen.

Verheugd delen we u mee dat DUWO 
in Barend Kuenen een nieuwe 
bestuurder heeft gevonden. Hij is 
1 maart in dienst getreden.

De heer Kuenen (48) was voorheen 
nog directeur Stations Management 
NS Stations. In die functie was hij 
verantwoordelijk voor het reilen en 
zeilen van alle 400 NS-stations.

Bij DUWO zijn we blij met de komst van de heer Kuenen, met wie we denken onze 
ambities rond de ontwikkeling van studentenhuisvesting in de komende jaren 
succesvol te kunnen waarmaken. Met zijn komst zal ook de Raad van Bestuur van 
DUWO weer compleet zijn.

Barend Kuenen 
nieuwe bestuurder DUWO 

Barend Kuenen 
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Foto's en tekst: Johan van den Berg

I
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Pauwmolen
Foto A laat u zien: het braakliggend 
stuk grond wat klaar is gemaakt 
voor de bouw van 285 jongeren- en 
studentenwoningen. Dit bouwproject zal 
nog niet op korte termijn gerealiseerd 
worden.

Prof. Krausstraat - De Wipmolen
Op foto B ziet u de toegang tot de Wipmolen. Het 
lijkt op zich niets bijzonders, maar toch: er zijn 
nu andere deuren en de overkapping is verbeterd; 
alleen de naam moet er nog op.
In de Wipmolen is men begonnen met het 
verbeteren van het sanitaire deel. Alle toiletten 
worden vernieuwd wat tegelwerk, vloeren,en 
sanitair betreft. Ook het schilderwerk wordt 
onderhanden genomen. Enkele jaren terug 
waren er grootse plannen om de Wipmolen te 
verbouwen tot een modern functioneel gebouw. 

Maar zo te zien is men daar nu anders over gaan denken en blijft het bij opknappen en het 
aanbrengen van de noodzakelijkste verbeteringen.
Prins Mauritsstraat 
De foto’s C en D tonen u de huidige toegang tot de Corn. Musiusschool. Momenteel is men 
bezig met een behoorlijke verbouwing, maar we laten u toch even het nieuwe aanzicht 
zien.

Schoemakerstraat
Foto E laat u het terrein zien dat grensde 
aan het voormalige Bouwkunde-
gebouw, voordat het afbrandde. Dit is 
de vermoedelijke locatie waar de TU een 
parkeergarage wil gaan bouwen voor 
meer dan 500 auto’s. Elders in deze krant 
vindt u meer details.

Julianalaan
Op foto F ziet u het pand waar in het 
verleden een drankenhandel in heeft 
gezeten. Het pand is inmiddels verkocht 
en de oude winkel wordt klaargemaakt 
voor een ouderwetse, nu weer moderne 
Barbershop met de naam NOZEM.

B

Schieoevers
Foto G laat u zien: de verbetering die is aangebracht langs de 
Schie. Maandenlang hebben daar werkvaartuigen gelegen 
en heeft men de nodige werkzaamheden verricht, met dit 
resultaat. U ziet hier de vernieuwde kademuur vanaf de 
fietsbrug bij de Abtswoudsebrug richting de Scheepsmakerij.

Hooikade hoek 
Zuideinde
Foto H toont u de 
vorderingen bij het 
realiseren van de 
19 appartementen 
onder de naam 
‘plan Zuidkolk’.

Engelsestraat hoek Westlandseweg
De foto’s I en J laten u de vorderingen zien van de te bouwen De Groene Haven. Op 
foto I ziet u in een bovenaanzicht duidelijk hoe groot het complex zal gaan worden. 
Foto J toont u het complex vanaf het maaiveld, wat ook aangeeft dat het een 
behoorlijk complex gaat worden.

Rotterdamseweg
Op foto K is het voormalige garagebedrijf FA. Gebr. Hoeke te zien. Jarenlang was dit een 
bekend garagebedrijf, zelfs met brandstofpompen en gasvulling. Na beëindiging van 
hun bedrijf heeft het pand lang leeg gestaan, maar nu krijgt het een nieuwe bestemming. 
Foto L geeft u een inkijkje in het pand zelf, waar hard gewerkt wordt aan de nieuwe 
bestemmening. Daar zal gevestigd worden “Smokey Goodness”, een BBQ-cateraar.

Heertjeslaan - Technopolis
Foto M toont u de vorderingen van de 
nieuwbouw van EV Charging Delft, 
een onderdeel van het wereldwijde 
bedrijf ABB. Het bedrijf zit nu nog op 
de Delftweg en zal dit jaar alhier zijn 
intrek gaan nemen.

Schoemakerplantage
Foto’s N t/m R laten u zien 
hoe de bouw vordert aan de 
Schoemakerplantage. Drie maanden 
terug was men net begonnen met 
fase 3, maar nu raak je de tel kwijt. Er 
is zoveel bijgebouwd, dat is wel een 
prestatie zo in de wintermaanden.

Nassaulaan
Foto S laat u zien: de 
werkzaamheden op het 
schoolplein van de 
Prins Mauritsschool welke een 
groen schoolplein gaat krijgen.
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First Lego League wedstrijd in 
Science Centre Delft 
Zaterdag 15 december hebben we 
meegedaan aan de First Lego League 
wedstrijd. 
De First Lego League (FLL) is een 
project dat kinderen introduceert in de 
wereld van wetenschap en technologie 
in de vorm van een techniekwedstrijd. 
De FLL daagt kinderen uit om 
te denken als ingenieurs en 
wetenschappers en behandelt 
onderwerpen en opdrachten die 
aansluiten op de belevingswereld
van de 
kinderen, 
volgens een 
jaarlijks 
wisselend 
thema. Het 
was geweldig 
leuk om mee te 
mogen doen. 
Hopelijk zijn 
we volgend jaar 
weer van de 
partij.

Landelijke Voorleeswedstrijd
We hebben ook weer meegedaan aan 
de Landelijke Voorleeswedstrijd. Op 
30 november werd de uitslag bekend 
gemaakt: Jonas, die voorlas uit ‘De 
Dikke Meester Jaap’ van Jacques Vriens, 
is Voorleeskampioen van de Prins 
Mauritsschool geworden! Tweede werd 
Rosalie, zij las voor uit ‘Nura vliegt 
uit’ van Ingrid 
Onckels. 
Derde werd 
Giel, hij las voor 
uit ‘In een land 
hier ver vandaan’ 
van Arend van Dam.
 
Mad Science
Dit voorjaar neemt een aantal 
leerlingen na schooltijd deel aan 
de activiteit ‘Mad Science’. Deze 
naschoolse techniekcursus geeft 
kinderen een eerste kennismaking 
met wetenschap & techniek. De lessen 
liggen dicht bij de belevingswereld 
van de kinderen en stimuleren een 
onderzoekende leerhouding door de 
talloze experimenten, activiteiten en 
demonstraties. Dit alles geleid door 
een professionele Mad Science docent. 
Na iedere les krijgen de kinderen 
materialen en informatie mee naar 
huis om thuis verder te leren en 
experimenteren. 
 
Bezoek PABO-studenten en 
leerkrachten uit Korea
Op vrijdagmiddag 25 januari 
ontvingen we een groep van 15 
Koreaanse Pabostudenten en 

leerkrachten. Zij waren geïnteresseerd 
in het Nederlandse onderwijssysteem, 
maar ook in de vraag hoe christelijk 
onderwijs concreet gestalte krijgt op 
de scholen. Onze Koreaanse gasten 
werden warm ontvangen, woonden 
lessen bij en aansluitend ontstond een 
openhartig gesprek. Bijzonder was dat 
de Koreaanse leerkrachten verbaasd 
waren over enerzijds de centrale 
plek die kinderen in het Nederlandse 
onderwijs krijgen (veel maatwerk en 
rekening houdend met verschillen 
tussen kinderen), terwijl tegelijk 
toch heel doelgericht gewerkt wordt. 
Op hun beurt vertelden onze gasten 
over het onderwijs in Korea, waar het 
belang van de groep veel nadruk krijgt 
en minder individualistisch gedacht 
wordt als in Nederland. 

Onze school is Present
De Prins Mauritsschool werkt al 
jaren samen met de Stichting Present 
om burgerschapsvorming concreet 
gestalte te geven. Present zorgt voor 
vrijwilligers die zich inzetten voor 
diverse projecten waarbij mensen met 
problemen, een handicap, ouderen 
of mensen in armoede geholpen. 
Kinderen van de Prins Mauritsschool 
worden geregeld betrokken bij 
projecten zoals pannenkoeken eten 
in een verzorgingshuis, pizza’s maken 
of spelletjes doen met verstandelijk 
beperkte mensen en zingen van 
musical liedjes bij de bejaarden. Zo 
leren ze al jong hoe mooi het is om 
anderen te helpen. 

De Stichting Present is al 5 jaar actief 
in Delft. Ook hebben de medewerkers 
van Present al een jarenlange band 
met onze school. Op 4 februari 
overhandigde burgemeester Marja van 
Bijsterveldt de school een bordje ‘Onze 
school is Present’, dat een plaats krijgt 
in de hal. 

Voorafgaand hielden de kinderen 
van de groepen 3 tot en met 8 
een sponsorloop, in de regen en 
sneeuw, met een opbrengst van ruim 
vijfduizend euro. Als dank kregen de 
kinderen tenslotte nog een rugzakje 
cadeau van Stichting Present.

Boomverlichting en kaarten voor 
de schaatsbaan
U heeft het vast wel gezien: de 
bomen voor ons schoolplein zijn 
mooi verlicht als het donker is. Deze 
verlichting is aangebracht via de 
ondernemersvereniging Vrijenban-
Wippolder. Ook kregen alle leerlingen 
van de groepen zeven en acht een 
gratis ticket voor de schaatsbaan via 

deze ondernemersvereniging. Daar 
waren de kinderen natuurlijk erg blij 
mee!

Groene Plein
Er is al veel werk verzet op het 
voorplein van de school. Groenbedrijf 
en hovenier Van Schie heeft in de 
herfstvakantie het eerste gedeelte van 
het groene schoolplein aangelegd. Er 
zijn inmiddels voldoende middelen 
om ook het tweede deel van het 
schoolplein aan te pakken. Dit zal eind 
februari gebeuren.

Leerlingenraad
In dit nieuwe jaar zijn we gestart 
met een leerlingenraad die uit tien 
kinderen bestaat uit de groepen vier 
tot en met acht. De leerlingenraad 
wordt begeleid door juf Brenda en juf 
Johanneke en komt eens in de zes 
weken bij elkaar. 

Ze behandelen de tips en de klachten 
uit de daarvoor speciaal bestemde 
brievenbussen. We hopen op deze 
manier tegemoet te komen aan 
het gevoel van veiligheid van de 
kinderen hier op school en willen 
bewerkstelligen dat de kinderen zich 
met elkaar verantwoordelijk (gaan) 
voelen voor alle zaken die zich in en 
rondom school afspelen. Ook willen we 
de leerlingenraad actief inzetten daar 
waar er praktische hulp nodig is in en 
rondom de school. 

De vorige opgave:

In de wijkkrant 
van december 2018 
zag u een foto met 
puntgevels en 
driehoekige vensters. 
De vraag was: “In welke 
straat bevindt zich 
deze gevel en welke 
huisnummers behoren 
hierbij en hoeveel 
gelijke puntgeveltjes 
komen er voor in deze 
straat?”. 

Er kwamen meerdere goede oplossingen binnen. 
Deze gevels bevinden zich in de Simonstraat, op de panden met de 
huisnummers 81-81a en 83-83a; er zijn twee gelijke geveltjes. 

Na loting werd de heer J. de Vreede de winnaar. Proficiat met de door u 
gewonnen waardebon van € 15,00 van COOP Nassaulaan.

Nieuwe opgave:

Deze keer is gekozen voor een mooi 
stukje verfraaiing aan een bouwwerk. 
U ziet op de foto een deel van het 
bouwwerk. Neem uw camera mee, 
maak er een foto van en vertel ons uw 
verhaal over de geschiedenis van het 
bouwwerk. 

Stuur uw foto met de oplossing voor 20 mei 2019 per mail naar ons 
mailadres wijkkrantwippolder@gmail.com of deponeer uw oplossing  in 
de brievenbus van het redactieadres zoals vermeld in de colofon. 
Ook nu wordt door de COOP een waardebon van € 15,00 ter 
beschikking gesteld. Wij bedanken de COOP voor deze bijdrage. 

Wij wensen u succes met uw zoekactie.
Redactie

 Fotoprijsvraag;  Waar is deze plek…?
 Foto´s: J.A. van den Berg

Nieuws van de Prins Mauritsschool
Naast de dagelijkse lessen worden er veel leerzame en vooral ook leuke dingen georganiseerd op de 
Prins Mauritsschool. U kunt altijd een kijkje nemen op onze website: www.prinsmauritsschool.nl, 
dan bent u op de hoogte van alle activiteiten in en om de school en kunt u ook een virtuele rondleiding 
door het schoolgebouw inzien.

Het nieuwe schooljaar 2018-2019 
draait volop en de voorbereidingen 
voor het volgende schooljaar gaan 
beginnen. 

Heeft u een kind dat binnenkort naar 
de basisschool gaat? Maak dan een 
afspraak voor een rondleiding en een 
vrijblijvend kennismakingsgesprek 
(tel. 015-2568251 of email naar 
directie@prinsmauritsschool.nl). 

Ook wanneer uw kind twee of drie 
jaar is en u bent aan het nadenken 
over een basisschool, bent u van 
harte welkom voor een rondleiding 
en kennismaking.
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OVERZICHT ACTIVITEITEN

Onze Bibliotheek “Boek in 
Beweging”.
De naam van de buurtbibliotheek geeft 
goed aan wat we willen bereiken met 
de goed gevulde boekenkast in ons 
buurthuis: Boeken die gebruikt worden en 
waarvan zoveel mogelijk mensen kunnen 
genieten. Regelmatig worden er boeken 
ingeleverd; hiervoor onze hartelijke 
dank.
Kijk gerust in onze fraaie boekenkast 
en neem iets mee. Mocht u ergens 
komen waar u het boek achter kunt 
laten voor andere geïnteresseerden, 
geen enkel probleem. Dit uitgangspunt 
is geheel in de lijn van “Boek in 
Beweging”. De luisterboeken willen we 
wel weer graag terug ontvangen. 
In onze bibliotheek hoeft niets 
genoteerd te worden. 
De bibliotheek is te vinden in de gang 
links bij binnenkomst in het buurthuis. 
Het buurthuis is open op werkdagen 
van 9.00 tot 17.00 uur.
Mocht u vragen, suggesties of boeken 
hebben voor onze bibliotheek, dan 
kunt u mailen naar: 
els.wallenburg@zonnet.nl.

Veel leesplezier.

Buurtrestaurant “Schuif ‘s aan” 
Eén keer per twee weken op 
donderdagavond van 17:00 – 19:30 uur

Om de week is er op donderdag in het 
Kookcafé ‘Schuif ’s aan”. Chef-kok Leo 
en zijn team koken een heerlijk drie-
gangen menu voor € 5 per persoon. 
Drankjes zijn daarbij niet inbegrepen. 
Iedereen is welkom vanaf 17 uur. De 
tafels staan dan al gezellig gedekt 
klaar en het ruikt heerlijk in het 
kookcafé. Onder het genot van een 
drankje kan er alvast gekletst worden 
met de andere gasten. Om 18 uur is het 
eten klaar en wordt het uitgeserveerd.

Zin om eens gezellig mee te tafelen? 
Dan kunt u zich aanmelden bij Leo, per 
e-mail: lee@casema.nl

Bij buurthuis Onder de Schie kun je een ruimte huren voor een leuke cursus. Ook 
kunnen er vergaderingen, kookworkshops en etentjes bij ons gedaan worden . Het 
kookcafé  is ideaal om met een grotere groep te koken. De grote zaal biedt genoeg 
ruimte voor sport en bewegingsactiviteiten en grote groepen en is voorzien van 
een spiegelwand die daarbij goed van pas komt. Er valt in het buurthuis dus genoeg 
te doen en te organiseren  Natuurlijk wel onder de voorwaarde dat de activiteiten 
geen overlast voor de buurt bezorgen. De buurtbibliotheek kan je vinden in de 
gang. Hier kan je een groot assortiment aan boeken en luisterboeken vinden. 
Hieronder staat een activiteitenoverzicht van alle activiteiten en cursussen  die 
er bij ons plaatsvinden. Wilt u ook gebruik maken van een van onze ruimtes 
dan kan dat. U kunt dan mailen naar onderdeschie@gmail.com of bellen naar 
015-2120905 en vraag naar Mandy of Mariëlle. Het buurthuis is te vinden op de 
Rotterdamseweg 51. Het gebouw ligt op een plein achter de straat en is dus niet 
direct zichtbaar.  Maar het is een prachtige verscholen plek met er om heen een 
leuk speelplein voor kinderen.

Koffieochtenden
Iedere vrijdag van 9.30 tot 12.00 staat er 
een lekker kopje koffie klaar en komen 
buurtbewoners samen om bij te kletsen. 
De koffie kost € 1 per persoon.

NIEUW:  Eetcafé 
Eén keer per twee weken op 
zondagavond van 17:00 – 20:00 uur

Eens in de twee weken op zondagavond 
wordt het eetcafé verzorgd door een 
enthousiaste groep vrijwilligers. De 
vrijwilligers koken voor de gasten een 
heerlijke maaltijd.  Leuk, om nieuwe 
mensen te ontmoeten! 
Het eetcafé staat open voor iedereen 
die sociale contacten wil opdoen. 
Momenteel nemen mensen met een 
lichte beperking deel aan de activiteit. 
Wij hopen dat we meer in contact 
kunnen komen met buurtbewoners die 
ook behoefte hebben aan gezelligheid en 
een lekker hapje eten. 
De kosten zijn € 7,50 per keer.
Kom eens mee eten! 
Als u meer informatie wil, neem contact 
op met het VTV. Coördinator: 
Kristel van den Berg van Stichting VTV
Email: k.vandenBerg@vtvzhn.nl

CURSUSSEN 
De cursussen staan open voor iedereen. 
Meldt u aan bij de docent voor meer 
informatie over de beschikbaarheid en 
de kosten.

Schildercursussen voor beginners 
en gevorderden.
Maandagochtend 9:15 tot 11:45 uur
Maandagmiddag 12:30 tot 15:00 uur
Lesgeld: € 11,- per les van 2,5 uur
Docent: Helene Verbakel
E-mail: lenverbakel@hotmail.com
Tel: 0640324484

Koor: Zingen Onder de Schie geeft 
Plezier voor Drie!
Maandagavond van 20.00 tot 22.00u.
Gemengd koor (volwassenen van alle 
leeftijden) zingt wereldmuziek, pop en 
licht klassiek. 

Buurtonderneming
Onder de Schie

(De Buuf)
www.onderdeschie.nl

Leuk en creatief zingen, met een prettig 
sociaal contact en niet duur. Doe eens 
gratis met een repetitie mee om het te 
proberen. Zet een stap naar zingplezier! 
Het is gezellig hier! 
(Mogelijk is er een wachtlijst voor vrouwen! 
Informeer even.)
Kosten per avond € 3,50 (totaalbedrag in 
één keer te voldoen).
Docent: Fon van Oosterhout, 
tel.: 06 244 989 22 
E-mail: fon.oosterhout@ziggo.nl

Blei dat ik klij
Dinsdagochtend van 9:30 tot 12:00 uur
Creatieve kleiclub die elk dinsdagoch-
tend bij elkaar komt.
kosten: € 100 voor 8 lessen, incl klei, 
bakken en glazuren.
Docent: Juul Camps
Info: juulcamps@gmail.com

Keramiekcursus
Dinsdag en woensdag, 19:30 tot 22:00 uur
Altijd al eens een kommetje willen 
draaien op een draaischijf en/of een 
mooi beeldje willen maken van klei? 
Kom dan naar de keramieklessen.
Jaarcursus (36 lessen, sept t/m mei)€ 585,-
Korte cursus (10 lessen): € 200,00
Workshop € 65,00 per uur (ongeacht het 
aantal deelnemers, een workshop in de avond of het 
weekend kan in overleg)
Voor informatie cursussen of 
workshop: Noëlle Lamers, professioneel 
pottenbakster.
Info: info@de-rode-scherf.nl

Yoga Onder de Schie
Dinsdagavond van 20:00 tot 21:00 uur
Kosten: € 50,- voor 10 lessen
In het buurthuis ‘Onder de Schie’ worden 
diverse vormen van yoga beoefend, die 
allen tot doel hebben je fysiek en mentaal 
verder te ontwikkelen. De yogalessen 
zijn niet zwaar, geschikt voor iedereen 
en worden begeleid door rustgevende 
muziek. Hatha-, Raja-, Karma-, rek-, 
strek-, massage-, meditatie-, klankschaal-, 
adem- en ontspanningsoefeningen 
worden onderwezen.

Van yoga-oefeningen gaan heilzame 
werkingen uit. Ze brengen meer evenwicht 
tussen je fysieke- en bewustzijnswereld. 
Je zult meer tot rust komen.
Draag loszittende kleding, kom tijdig de 
les binnen en neem een badhanddoek/ 
plaid mee. Kussens zijn aanwezig 
Kom eens binnen voor een proefles €5,-.
Open voor inschrijvingen
Docent: Allan van de Graaff
Info: 06-30749349 
E-mail: allanvandegraaff@gmail.com

Boekenclub
Laatste woensdag van de maand van 
10:00 uur tot 11:30 uur.
Van jan t/m mei en van sept t/m nov.
Kosten: € 40 voor een heel jaar
Elke bijeenkomst staat 1 boek centraal 
dat alle deelnemers gelezen hebben.

NB: de boekenclub is momenteel VOL!
Docent: Maria Wensveen 
E-mail: merwensveen@gmail.com 

Tekenen&Schilderen 
(voor ieder niveau) 
Woensdagavond van 19:30 tot 22:00 uur
Voor iedereen die het avontuur aan wil 
gaan en te ontdekken wat je kan om 
het witte vlak te vullen. Lekker bezig 
zijn, inspiratie halen uit jezelf en je 
omgeving.
Kosten: € 95 per 10 lessen, inclusief 
materiaal.
Docent: Hedy Adihardjo
Email: hedyadihardjo@gmail.com 
Tel. 06-46 55 12 86

Bewegen voor mensen met 
Parkinson
Vrijdagochtend van 11:00-12:00 uur
Kosten: € 5 per persoon of € 7,50 samen 
met partner/familielid

Voor meer informatie en aanmelding 
kunt u contact opnemen met Annette 
Geerlings.
Docent: Annette Geerlings
E-mail: annettegeerlings@hotmail.com
Telefoon:  06 – 51 53 72 31

VERHUUR VAN RUIMTES
Er is plaats voor cursussen, recepties, 
kinderpartijtjes, kookworkshops, 
familiefeestjes, vergaderingen, 
lezingen, presentaties, enzovoort. 

Verhuur van ruimtes is in principe 
bedoeld voor bewoners uit de (ruime) 
omgeving van het buurtgebouw 
(Rotterdamseweg e.o. en Delftzicht) 
dan wel voor activiteiten die op deze 
omgeving betrekking hebben.

Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met het buurthuis, stuur een 
mail naar: onderdeschie@gmail.com 

Buurtonderneming Onder de Schie
Voor meer informatie kunt u contact 
met ons opnemen via: 
e-mail: onderdeschie@gmail.com 
website: www.onderdeschie.nl

Volg ons op facebook:

facebook.com/buufonderdeschie
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Zoals het toen was, zoals het nu is

Op de hoek van de Willem de Zwijgerstraat nummer 1 is van oudsher gevestigd geweest 
dames- en herenkapper kapsalon De Groot. Een aantal generaties hebben nooit beter 
geweten dan dat daar de kapper was. Ook laten wij zien hoe het er binnen bij de kapper 
uitzag. Wij danken mevrouw M. Derksen, die deze foto’s ter beschikking heeft gesteld. 

Wat ook opvalt is dat in een naslagwerk over de vermelde straten wordt geschreven: 
Julianastraat en Willem de Zwijgerlaan (waarom? mogelijk was het een drukfout). 
De Julianalaan heeft tijdelijk wel een andere naam gehad. Dat was in de oorlogsjaren 
1940 - 1945, toen mochten “koninklijke” namen  niet meer gebruikt worden en werd de 
Julianalaan Poortlandlaan. 

Zoals het nu is
Na sluiting van de kapsalon heeft het pand even leeg gestaan en plots werd er verbouwd 
en kreeg het een nieuwe bestemming.

Zoals u ziet op de foto is nu aldaar 
gevestigd: Studielab 015. “Lab” wil 
niet zeggen dat daar ingewikkelde 
apparaten staan te pruttelen, wat u 
mogelijk verwacht op een lab. Maar u 
of uw kinderen kunnen daar terecht 
bij moeilijkheden bij het volgen van 
scholing en het maken van huiswerk. 
Het lab helpt dan met het plannen en 
maken en zij begeleiden bij de studie  
en/of het huiswerk.

Hoek Julianalaan en de Willem de Zwijgerstraat

Foto’s: Mw. M. Derksen
Tekst: Johan van den Berg

Auto- en fietsverkeer, het openbaar 
vervoer en voetgangers worden 
vanaf dat moment omgeleid via 
de aangegeven omleidingsroutes 
zoals vermeld op www.delft.nl/
sebastiaansbrug. 

Alleen buslijnen 64 en 66 stoppen 
tijdens het werk aan de brug bij de 
halte Zuidpoort. De parkeergarage 
Zuidpoort blijft toegankelijk.

Naar verwachting is de nieuwe brug 
in de eerste helft van 2020 klaar. 
Eind 2020 kan tramlijn 19 dan over 
de nieuwe brug rijden naar de TU 
Campus. 

Op www.delft.nl/sebastiaansbrug 
staat meer informatie over de Sint 
Sebastiaansbrug

foto’s: Johan van den Berg

Vervanging
Sint Sebastiaansbrug

Kijk voor de omleidingsroutes, het ontwerp van de Sint 
Sebastiaansbrug, de planning en uitvoering van de 

werkzaamheden, aanleg tramlijn 19 
en andere aansluitende projecten in de omgeving op

 www.delft.nl/sebastiaansbrug

De vervanging van de Sint Sebastiaansbrug is gestart op 
14 februari 2019 en is de brug afgesloten voor alle verkeer. 

Samen met verschillende partijen in de stad organiseert de gemeente 
Delft op 18 mei een dag voor alle inwoners en ondernemers van Delft. Met 
verschillende activiteiten verspreid over de stad kan iedereen meedenken 
en meebouwen aan de stad van de toekomst. 

• Hoe ziet Delft er in 2040 uit? 
• Hoe wonen we? 
• Gaan we auto’s delen? 
• Reist iedereen met het openbaar vervoer? 
• Waar wordt er gesport? 
• Waar volgen kinderen, jongeren en studenten onderwijs? 
• Wat is er nodig om eenzaamheid bij jong en oud te voorkomen? 
• Hoe gaan we om met energievoorziening en -gebruik? 
• En wat gebeurt er met ons afval?

Op 18 mei kunnen inwoners en ondernemers zich laten informeren en 
inspireren, in discussie gaan en hun mening geven over de toekomst van 
Delft. Ook kunnen zij ervaren hoe Delft er in 2040 uit zou kunnen zien. De 
gemeente en partijen die meedoen, krijgen zo een duidelijker beeld van de 
wensen en ideeën van inwoners en ondernemers. De gemeente gebruikt de 
opbrengsten van de dag voor het maken van de Omgevingsvisie. Hierin staat 
de toekomstvisie voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije 
tijd doorbrengen.

Echter, de toekomst van Delft is niet in één dag gemaakt. Deze dag is een 
aftrap waarna iedereen die de stad een warm hart toedraagt uitgenodigd 
wordt om mee te blijven denken én doen met bouwen aan de toekomst.

Partijen in de stad worden op korte termijn benaderd om mee te doen en het 
programma vorm te geven. Het programma en uitgebreide informatie volgen 
later via de gemeentelijke kanalen en www.delft.nl/onsdelft.

Zaterdag 18 mei
Ons Delft, maak je stad!
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SeniorWeb Leercentrum Delft
Seniorweb Leercentrum Delft voor cursussen, workshops 
en Spreekuren voor PC, Laptop, iPad, Tablet, voor iPhone, 
Smartphone, SeniorenTelefoon en E-readers

Waar kunnen we u mee helpen? Met PC, Laptop, iPad, 
Tablet, iPhone, Smartphone, SeniorenTelefoon of 
E-reader. Lukt het e-mailen niet? Kom bij ons langs 
en dan gaan we samen met u het probleem oplossen. Of u nu een beginner bent 
of al meer bekend met de digitale wereld om u heen, u bent welkom op onze 
cursussen, workshops en spreekuren.

Spreekuren voor persoonlijk advies en individuele hulp.
Elke 2de dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur en elke 4de zaterdagmiddag 
van 13.00 – 15.00 uur van de maand vindt u ons op het Spreekuur Digitale 
Huiskamer in de Centrale Bibliotheek OPEN (voorheen DOK) aan het Vesteplein 
100, Delft (tegenover het Veste theater). U kunt uw eigen apparatuur meenemen 
en gewoon binnen lopen. Deze spreekuren zijn gratis.

In Activiteitencentrum de Wipmolen, Prof. Krausstraat 71 b, 2628 DELFT is er 
elke 3de woensdag van de maand van 10.30 – 12.30 uur het Inloop(Workshop)
spreekuur.
Meldt u zich van tevoren hiervoor aan en laat u weten waar u vragen en/of hulp 
bij nodig heeft, dan is er een docent aanwezig met kennis van zaken om u te 
helpen. U kunt uw eigen apparatuur meenemen maar ook gebruik maken van de 
apparatuur van het Leercentrum. Voor dit spreekuur vragen we €7,00 voor de 
kosten die we maken.
 
Cursussen en Workshops
Bij de cursussen en workshops werken we met kleine lesgroepen. Er is veel 
individuele aandacht. Na uitleg van de docent gaat u met oefenopdrachten zelf 
aan de gang en daarbij wordt u geholpen door assistent docenten. U kunt werken 
op uw eigen apparatuur of gebruik maken van onze apparatuur. 

Sinds 2018 is er elke maand, voorafgaande aan het Inloop(Workshop)Spreekuur, 
elke 3de woensdag van de maand van 09.30 – 10.30 uur een korte workshop. 
Deze duurt een uur en daarin behandelen we per keer een onderwerp. Dat kan 
zijn: welke smartphones zijn er en wat kun je er allemaal mee, hoe zet ik foto’s 
van Smartphone of iPhone over naar de computer,  hoe herken en voorkom ik 
SPAM of een Phisingmail, wat te doen met Accounts en Wachtwoorden: hoe 
maak ik ze aan en houd ik het overzichtelijk. Kortom: onderwerpen te over en te 
veel om allemaal op te noemen. 

Nieuw in 2019 
de cursus FotoBoek maken en de workshop Kopen en Betalen op Internet. 
Benieuwd naar de cursussen, en workshops die we geven? En de kosten ervan? 
Informatie is te vinden op onze website http://delft.seniorweb.nl/cursussen of 
even bellen naar telefoonnummer 06 - 519 193 03. 

Wilt u informatie over wat er op digitaal gebied te koop is? Twijfelt u over wat 
u het beste kunt aanschaffen? Ook voor die informatie bent u bij ons van harte 
welkom. 

Annelies Y. Groeneveld, coördinator

Uitdagend en inspirerend
De lente begint bij Lijm & Cultuur

Al het fraaie groen in de perken, aan de oevers van de Schie 
en in de stadstuin is weer volop aan het groeien en bloeien. 
Een bonte verzameling vogels viert er met vrolijk gezang het 
voorjaar. Lijm & Cultuur borrelt van energie. 

Alle reden om eens langs te komen.

Dat kan gewoon zomaar eens… je 
kunt namelijk alle werkdagen terecht 
voor een lekker kopje koffie of lunch 
in onze lunchroom Experiment links 
achter op het terrein. Bij mooi weer 
kun je daar heerlijk buiten zitten en 
is het wat minder zonnig dan is het 
binnen warm en gezellig. 
Het Experiment is open van 
ma – vr van 10-17 uur. 

Workshops en cursussen
Veel van onze huurders bieden 
workshops en cursussen aan. Kom 
bijvoorbeeld djembé spelen bij Oké 
Sene. Oké is een zéér inspirerende 
en enthousiaste master drummer 
uit Senegal. Hij woont en werkt al 
meer dan 20 jaar in Nederland en 
weet met véél passie en humor de 
opzwepende traditionele ritmes uit 
zijn vaderland over te brengen. Kijk 
voor zijn aanbod op www.okesene.nl. 
Wil je een keer op een bijzondere en 
aangename manier ontspannen, doe 
dan mee met een van de meditatieve 
ligconcerten van KKida 
(www.kkida.com).

Festivals
Ook dit jaar ontbreken de festivals 
natuurlijk niet. Sommige daarvan 
zijn inmiddels vaste gast bij Lijm 
& Cultuur. Zo is er 10 mei weer het 
Festival Aangeschoten Wild met een 

mix van theater en muziek door jong 
talent en gevestigde namen. Op 8 
juni staat het inmiddels vertrouwde 
Ohm Festival weer op stapel.

Een nieuwe loot aan de festivalstam 
is Just Jazz georganiseerd door de 
studenten jazz vereniging Groover. 
Zij slaan dit jaar de vleugels uit. 
Voor de 10e editie wordt op 29 mei 
ditmaal Lijm & Cultuur omgebouwd 
tot een jazz walhalla voor jong & oud. 
Met het thema ‘New Generations’ 
wordt de focus gelegd op de nieuwe 
generatie jazzmuzikanten. Zij 
staan te springen om het podium te 
betreden en de wereld te laten zien 
wat ze in huis hebben. Je kunt erbij 
zijn!

Tegelijk met Just Jazz is er ook een 
pilot van een nieuw International 
Music Photo Festival met een 
expositie van unieke muziekfoto’s, 
workshops, een fotowedstrijd en 
ontmoetingen.

Dit alles is maar een greep uit het 
aanbod. Er zijn ook verrassingen in 
de vorm van meet ups, voorstellingen 
en onverwachte optredens. Houd de 
websites www.lijmencultuur.nl en 
www.experimentdelft.nl in de gaten 
voor de meest actuele informatie. 

Oproepkrachten gezocht
Ben je op zoek naar een leuke bijbaan, wordt dan oproepkracht bij Lijm & 
Cultuur! We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die willen helpen in de 
horeca, bij de op- en afbouw van evenementen en allerlei andere voorkomende 
werkzaamheden. 

Bel ons op nummer 015 262 9400 of stuur een e-mail met je motivatie 
en CV naar info@lijmenculuur.nl.

Lezers schrijven...

Als oud-bewoner van die hoek wil ik even reageren op bovengenoemde bijdrage 
die bij mij diverse herinneringen naar boven bracht. 

Wij – d.w.z. het gezin van mijn vader – woonden in het begin van de jaren dertig in 
de Spiekmanstraat op nummer 2 en dat was boven de genoemde groentehal van 
Van Karsen. Die had trouwens ook nog een groentewinkel op de Nassaulaan. 

De waterstokerij was destijds in eigendom van Schuurhuizen waar wij tot in de 
oorlog, toen wij op de Delfgauwseweg woonden, warm water haalden om de vaten 
te wassen. Dat heeft mij nog eens een verbrande kuit opgeleverd. 

Rijnbende en de ijssalon van Beaarts kan ik mij nog goed herinneren en in die 
zaak van Van der Meer en Schoep ben ik in 1928 geboren. Drie jaar later overleed 
mijn moeder en toen verhuisden wij dus naar de Spiekmanstraat.

Met vriendelijke groet,
Koos de Ridder

Hoek Spiekmanstraat 
en Jan Willem 
Frisostraat
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Bouw Klinkerbuurt 3 verloopt soepel
Nog dit voorjaar verwelkomt Schoemaker Plantage nieuwe bewoners, want de bouw 
van de Klinkerbuurt 3 gaat super! De eerste huizen worden dit voorjaar opgeleverd. 
Begin februari hebben we foto’s van de bouwplaats ontvangen die al een beetje een 
beeld geven van hoe Klinkerbuurt 3 eruit komt te zien.

Nieuws van de burenSCHOEMAKER PLANTAGE

Speeltuin in tijdelijk park bijna af
Afgelopen najaar zijn de eerste speeltoestellen in het tijdelijke park geplaatst. 
Omdat er een aantal speeltoestellen op maat zijn gemaakt hebben we even moeten 
wachten. Maar met het mooie weer op komst hebben we goed nieuws. 
De laatste twee speeltoestellen zijn af en worden eind deze maand geplaatst. Het 
gaat om de 35 bokspringpalen en het balansparcours.

Multimodale hub
De hub is multimodaal, 
wat inhoudt dat je hier 
niet alleen (elektrische) 
auto’s, maar ook 
elektrische fietsen 
en bakfietsen kunt 
gebruiken. Deze zijn via 
één app te gebruiken 
door de bewoners 
van Schoemaker 
Plantage. Er kan elke 
rit gebruik gemaakt 
worden van ander 
type vervoersmiddel, waarmee er zo goed mogelijk aangesloten wordt op de 
mobiliteitsbehoefte van dat moment. “Schoemaker Plantage was in eerste instantie 
niet de meest voor de hand liggende locatie, omdat het een wijk is met de oude 
parkeernormen.” legt Anton Schalken, projectdirecteur van AM, uit.
 “Wél was hier de 
ruimte en past een 
mobiliteitshub goed in 
de duurzame ambitie 
van Schoemaker 
Plantage”. 

De mobiliteitshub is 
goed ontvangen “Na 
anderhalve maand zijn 
er al 82 gebruikers op 
het platform!” aldus 
tevreden Jan Paul van 
Heemskerck.

Ben je nieuwsgierig naar 
de toekomst van de mobiliteitshub? Lees dan het gehele artikel op onze blog 
www.schoemakerplantage.nl/blog.

Officiële opening eerste Hely Hub 
Na een pilotperiode van een aantal maanden is de eerste multi modale 
mobiliteitshub (Hely Hub) van Delft  op woensdag 13 februari feestelijk geopend. De 
afgelopen maanden hebben de gemeente Delft, gebieds- en vastgoedontwikkelaar 
AM en BAM en Hely hard gewerkt om de eerste Hely Hub te openen. “Een jaar 
geleden was er nog geen Hely. We zijn begin maart 2018 begonnen met de plannen 
en eerste gesprekken”, vertelt Jan Paul van Heemskerck, directeur van Hely.

Na een harmonieuze samenwerking van acht jaar 
gaan de Delftse voetbalvereniging SV Wippolder 
en hoofdcoach Marcel de Letter afscheid van 
elkaar nemen. Donderdag 24 januari zijn de 
spelers geïnformeerd dat zij bij de start van het 
nieuwe voetbalseizoen 2019/2020 mogen rekenen 
op de trainerskwaliteiten van Ronald Hes, nu nog 
werkzaam als hoofdcoach bij SV Den Hoorn.

Het waren mooie jaren met Marcel en hij heeft 
onze club ver gebracht. Dat is nu precies de lijn die 
we met Ronald willen voortzetten. We gaan voortborduren op de gemaakte 
stappen, vooral met de vooruitgang die geboekt is vanuit onze eigen jeugd. 
Daarnaast is Ronald meegegeven dat we willen gaan werken aan onze grootste 
uitdaging de komende jaren en dat is eerste klasse gaan spelen.

Ronald is geen onbekende hier op Sportpark Pauwmolen. Hij woont, met 
zijn vrouw en drie kinderen, om de hoek in Delft en heeft hier zes jaar 
gevoetbald. In het dagelijks leven is hij werkzaam bij Henkel, verantwoordelijk 
voor de kappersdivisie. We verwachten dan ook dat we samen met hem de 
concurrenten kunnen gaan knippen en scheren”, lacht voorzitter Danny de 
Lee die het volste vertrouwen heeft in Ronald Hes en bezig is met een mooi 
afscheid voor Marcel de Letter, de man die SV Wippolder naar de tweede 
klasse bracht.

Ronald Hes (SV Den Hoorn) 
seizoen 2019/2020 naar 
SV Wippolder

Marcel de Letter
 (foto: SV Wippolder)
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Er is heel wat te doen!

Maar eerst heb ik het nog even over het volgende onderwerp uit de 
wijkkrant van december 2018: gaat het beter met u en de Nederlanders?
Nu, drie maanden later, weet u hoeveel u meer heeft gekregen door 
veranderingen in de belastingtabel en mogelijke loonaanpassing door uw 
werkgever.

Wat blijkt: de verbeteringen lopen uiteen van een paar tientjes tot wel 
zo’n vijftig euro per maand. Dat lijkt aardig wat, maar toch: als je de 
kostenverhogingen er naast zet dan valt dat behoorlijk tegen. Het kabinet 
had beloftes gedaan, maar nu laat het kabinet via de mond van Rutte 
weten: het waren geen beloftes maar pure berekeningen en die vallen nu 
eenmaal voor de een wat beter uit dan voor de ander. Toch gaat het beter 
volgens Rutte, er wordt meer geïnvesteerd in het onderwijs, veiligheid, 
zorg, wegen en defensie.

Het Centraal Planbureau heeft laten weten dat 96% van de mensen er op 
vooruit gaat met een gemiddelde van 1,6%.
Je hoeft geen deskundige te zijn om te kunnen begrijpen dat iemand met 
een inkomen van rond de € 1.500,00 netto in 2018 dan nu € 1.524,00 
gaat ontvangen. En ja, wat blijft er dan nog over van je € 24,00 bij het 
boodschappen doen en je ziektekosten, energiekosten en je verhoging 
van de huur die er aan komt en alle andere aanpassingen die zijn 
doorbelast vanwege de 6% naar 9% btw-aanpassingen?

Wanneer zal het echt beter gaan met het inkomen van de burgers met 
lagere lonen en met de pensioenen?
Moet Rutte weg? Wie neemt het over? Als iemand het overneemt dan zal 
deze de pot met euro’s anders verdelen en dan beginnen anderen weer te 
roepen dat het anders moet; zo blijft het altijd moeilijk om het naar ieders 
zin te maken. Maar toch: er moet wat veranderen en het belangrijkste 
is dat de gepensioneerden de eersten zijn die geïndexeerd worden; niet 
eenmalig, maar gewoon elk jaar de inflatie volgend.

Ja, wat te doen
Het zal u niet ontgaan zijn dat de St. Sebastiaansbrug nu met zijn klep 24 
uur per dag open staat en dat is niet voor niets. Eindelijk, na vele jaren 
komt er een nieuwe brug en één van deze tijd met alle mogelijkheden 
voor het verkeer, van voetganger tot zelfs de tram. Het wordt een klus 
die behoorlijk veel tijd vergt, zeker een jaar; maar zoals het altijd gaat 
zal ook hier wel weer een uitloop in zitten wat de tijd betreft, mogelijk 
wordt het april of mei 2020? Maar we tellen nu al af vanaf 14 februari 
jl. Het verkeer door de wijk is door het vervallen van de route over de St. 
Sebastiaansbrug ook lichtelijk ontstemd; de wegen nabij de vervallen 
route zijn zwaarder belast en dat geeft dan weer de nodige vertragingen. 
Wat er ook nog bijkomt zijn de bouwactiviteiten in de wijk, zoals de 
Schoemakerplantage, Technopolis, TU; al diegenen die daar mee te 
maken hebben zullen een andere route moeten nemen.

Ook over Schieoevers wordt veel geschreven en gesproken, maar toch wil 
B&W van Delft min of meer dat gebied gaan gebruiken voor grotendeels 
woningbouw; het is een leuke optie, maar niet juist. Laat voldoende 
ruimte over voor het bedrijfsleven aldaar zodat men kan uitbreiden 
of slopen voor  nieuwbouw, wat groter uitvalt. Laten wij hopen op 
verstandige beslissingen om de werkgelegenheid te behouden, uit te 
breiden en te verbeteren. 

Ja, en nu nog een stukje Delftse politiek. Twee politieke partijen hebben 
het voornemen om samen te gaan. Het betreft Onafhankelijk Delft (5 
zetels) en Stadsbelangen (2 zetels); de samenvoeging zou betekenen dat 
het de grootste politieke partij van Delft kan worden. Maar eer het zo ver 
is moeten beide fractievoorzitters Martin Stoelinga en Bram Stoop het 
eens kunnen worden. Bram Stoop was ooit deelgenoot bij Onafhankelijk 
Delft en is later met onenigheid daar vertrokken naar Stadsbelangen. 
Beide fractievoorzitters, afkomstig hier uit de Wippolder, kennen elkaar 
uit hun jeugd en waren toen geen lieverdjes. Als dat samen gaat? U moet 
het zelf maar invullen wat dit gaat betekenen.

Nu de lente weer voor de deur staat heeft u misschien ook nog veel te 
doen? 
Mogelijk gaat u zich daar op richten: uw tuin gezellig maken of plannen 
maken voor de zomer.

A. Letterman
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zoals het de berijder uitkomt. 

Vaak staan ze in de weg of blijven 
wekenlang staan. Zo ook hier: er 
stonden er vijf, maar inmiddels nog 
drie.

Foto en tekst: Johan van den Berg

In het verlengde van de fietsroute 
via de Abtswoudseweg komt u op de 
Mercuriusweg.

Hier is men tegenover de tijdelijke 
winkel van de Lidl begonnen met 
de bouw van 71 appartementen, 
verdeeld over 7 woonlagen, en 71 
parkeerplaatsen, waarvan er 26 onder 
de appartementen zijn. Samen met 
de nieuwbouw aan de Neringstraat 
komen er op loopafstand van elkaar 
maar liefst in totaal 226 nieuwe 
woningen. 

Uiteraard blijft het daar niet bij, 
want op het braakliggend deel van 
de Spoorzone in dat deel van de wijk 
Delftzicht komen nog veel meer 
woningen, dus een hoop werk en veel 
drukte.

Foto en tekst: Johan van den Berg
Impressie: via bvrgroep.nl

Nieuwbouw aan de Mercuriusweg

Fietsen en alleen maar fietsen
U zult ze vast wel hebben gezien: de fietsen met de oranje kleuren.
Op zich is het een mooi systeem om op deze moderne wijze een fiets te kunnen 
gebruiken, maar je komt ze bijna overal tegen en ze worden dan maar neergezet 
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Circus Kabel
Dit jaar op donderdagmiddag is circus 
Kabel na schooltijd aan het repeteren 
voor een flitsende voorstelling. Het 
plezier dat kinderen hierbij hebben is 
natuurlijk heel belangrijk. Er zijn twee 
groepen die na elkaar werken. 

Op donderdag 14 februari is er een 
mooie voorstelling gegeven. De vaart 
zat er goed in en de trucs zijn goed 
gelukt. Het jongleren, de kunsten op 
de mat, het fietsen op een éénwieler.
Het publiek was enthousiast.

De opbrengst van onze kerstactie 
is na de voorstelling overhandigd. 
De leerlingenraad en de ouders van 
de ouderraad hebben het circus 
uitgekozen om de opbrengst van de 
hapjes en drankjes te doneren.
Circus Kabel is er heel blij mee.

Voorleeswedstrijd in Delft
Onze voorleeskampioen Celya 
heeft het heel goed gedaan bij de 
voorleeswedstrijd in DOK Voorhof. 
Om te beginnen haalde ze de grote 
finale. Daarna was het heel spannend! 
In die finale waren het allemaal hele 
goede voorlezers.

Celya ging niet door naar de regionale 
wedstijd, dat was jammer. Zij gaat wel 
een recensie schrijven voor Kids week, 
hiervoor uitgenodigd door een jurylid.

De Cornelius Musiusschool

We komen terug!

Cornelis Musiusschool, Prins Mauritsstraat 37, 2628 SR Delft. Marja Bocxe, directeur. Voor het maken van een afspraak voor een informatief 
gesprek en een rondleiding: 015-2568365 - www.cornelismusius.nl - cornelismusius@laurentiusstichting.nl

Op woensdag, donderdag en vrijdag voor de voorjaarsvakantie is de hele inventaris van onze school verhuisd naar drie andere locaties. Waarom? De school wordt 
ingrijpend verbouwd en gerenoveerd (meer informatie hierover in een ander artikel).
De leerkrachten en de verhuizers hebben hard gewerkt om alles op het juiste adres en weer op de goede plek te krijgen. Het is gelukt! 
Na de vakantie kunnen alle kinderen op hun eigen stoel en aan hun eigen tafel starten! Wel staan die op een andere plek: de groepen 7 en 8 wonen in bij de 
Internationale school in de Jaffalaan. De groepen 5 en 6 gaan werken op de Nieuwe Langendijk en de groepen 1 t/m. 4 zijn te vinden op de Nieuwe Laan.

Volgens de planning zal dit een jaar gaan duren. We begrijpen dat het niet voor iedereen een ideale situatie is, maar in het belang van het onderwijs aan onze leerlingen 
zijn we hierop uit gekomen. De Cornelis Musius is dan ook nog lang niet van plan te stoppen, we komen in 2020 graag weer terug aan de Prins Mauritsstraat.

International primary curriculum 
in groep 7 en 8
 De groepen 7 en 8 zijn gestart met het 
thema: ‘Hoe het nieuws wordt gemaakt’
Wij verwerken meer nieuws en 
informatie dan welke andere generatie 
ooit. Nu meer dan ooit moeten we 
begrijpen wat de beste manieren zijn 
om informatie te interpreteren en te 
communiceren. 

Wat komt er aan de orde?
Bij geschiedenis 
* komen ze erachter hoe het nieuws 

vroeger werd verspreid. 
* de belangrijkste uitvindingen 

die hebben geholpen om te 
communiceren. 

* maken ze een tijdlijn waarin de 
ontwikkeling van communicatie 
zichtbaar wordt. 

* leren ze de juiste bronnen te 
gebruiken bij het verzamelen van 
informatie. 

Bij ICT 
* leren ze een geschikt ICT-middel te 

gebruiken om de informatie over 
hoe er vroeger nieuws verspreid 
werd te presenteren. 

Bij techniek 
* maken ze zelf een stop-motion film 

over een nieuws item. 
* leren ze ons werk te toetsen, te 

evalueren en te verbeteren. 

Bij mens en maatschappij & 
Internationaal 
* worden ze zich bewust van onze 

eigen rol in het overbrengen van het 
nieuws. 

* leren ze te kijken naar echt nieuws 
en nep nieuws 

Tijdens de presentatie van dit thema 
is aan belangstellenden verteld wat er 
allemaal geleerd en ervaren is!

Sprookjes bij de kleutergroepen 
We werken bij de kleuters met 
sprookjes. We hebben het sprookje van 
Sneeuwwitje gelezen en geoefend met 
het tellen tot 7. Wanneer er 5 bordjes 
staan, hoeveel moeten er nog bij om er 
7 van te maken? 

Afgelopen week hebben we het 
sprookje van Roodkapje voorgelezen. 
Dat is best 
spannend met 
een wolf die 
Roodkapje 
probeert op te 
eten… gelukkig 
is er een jager, hij 
vangt de wolf. We 
spelen dit sprookje na buiten en in de 
klas. 
In de huishoek liggen verkleedkleren 
van de sprookjesfiguren. De kinderen 
verzinnen tijdens hun spel hun eigen 
sprookje. 

Komende week gaan we het sprookje 
van Doornroosje voorlezen.

Knutselen 
In de knutselhoek hebben de kinderen 
een mandje gevouwen. We oefenen 
hiermee de motoriek, de ruimtelijke 
ontwikkeling en het rekenen! De 
kinderen moeten eerst 16 vierkantjes 
vouwen. 

Het is wel belangrijk dat de kinderen 
heel precies het papier dubbelvouwen. 
Dat is best nog lastig. De oudste 
kleuters kunnen dit vaak al helemaal 
zelf. Dit is de basis van heel veel 
vouwwerkjes. 

Cornelis Musiusschool
Marja Bocxe, directeur
M.i.v. 4 maart is ons tijdelijke adres: 
Nieuwe Laan 60

Tel. 015 2568365
E-mail: cornelismusius@
laurentiusstichting.nl

Voor het maken van een afspraak 
voor een informatief gesprek en een 
rondleiding in het desbetreffende 
tijdelijke gebouw kunt u ons per mail 
of telefoon bereiken.

Ook tijdens onze verbouwing 
verwelkomen we nieuwe leerlingen.

In de media verscheen het bericht met 
bijgaande impressie-foto over een te 
bouwen parkeergarage, met ruimte 
voor ruim 800 auto’s.

Deze zal gebouwd worden op of 
nabij een parkeerplaats tegen het 
braakliggend terrein waar ooit het 
gebouw van de TU-faculteit Bouwkunde 
stond, voordat dit werd verwoest 
door een grote brand. De toegang 
is dan via de Schoemakerstraat. 
Eigenlijk is dit plan tegenstrijdig met 
andere berichtgeving in de pers met 
als titel: “TU Delft wil autogebruik fors 
terugdringen met aanbod elektrische fiets”. 
Er wordt een proef aangekondigd om 
vanaf 25 maart voor acht weken lang 
gratis een elektrische fiets uit te gaan 

In 2018 zijn in de 
Prof. Krausstraat en 
de Prof. Telderslaan 
bomen gerooid en 
deels vervangen. Er 
waren te weinig bomen 
aangekocht en dat is 

nu goedgemaakt door  de boomplanting in de Prof. 
Krausstraat tegenover de Wipmolen. 

Ook is de lege plek op de hoek van de Prof. 
Telderslaan met de Hendrik Casimirstraat weer 
voorzien van een boom.

Tekst en foto: Johan van den Berg

Parkeergarage

proberen. Mocht dit een succes zijn, 
dan krijgt men korting op de bedoelde 
fiets bij aanschaf. Maar men mag ook in 
die proefperiode kiezen om vier dagen 
thuis te werken.
Ook is er nog een keuze om gebruik 
te gaan maken van een ov-kaart in 
combinatie met een elektrische step 
(e-step) of een ov-fiets. Het doel van 
dit alles is de TU Campus minder te 
belasten met CO2-uitstoot, en in 2030 
een CO2-neutrale campus te hebben.

Tekst: Johan van den Berg.
Plaatje via ad.nl

Daar zijn 
de nieuwe bomen !
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Brug
Ik heb een hond gekend die niet 
over de brug durfde te komen. De 
brug vlak bij zijn huis, maar ook 
bruggen verder weg, hij deed er 
alles aan om er maar niet overheen  
te hoeven. Op latere leeftijd ging 
deze angst over zodat zijn baasje de 
wandeling wat kon uitbreiden. 

Ik moest aan die l ieve hond 
denken toen de brug der zuchten, 
de Sebastiaansbrug, dicht ging 
en het bij ons in de straat ineens 
veel rustiger werd. Het besluit 
over de vervanging van deze brug 
was voor de beleidsmakers lange 
tijd een brug te ver, er waren 
teveel hindernissen die een snelle 
beslissing in de weg stonden. 

Er is heel wat water door de Schie 
gestroomd, maar nu kunnen we 
een jaar lang niet meer over de brug 

Bericht uit de Vredeskerk

Na haar huwelijk met Leo werd 
dat niet minder. Haar broer werd 
priester Bart, maar zij vulde op 
eigen wijze haar rol in. 
Tijdens de uitvaartdienst zei de 
pastor, dat Alyd een voorbeeld 
was van iemand die Diaconie (ja 
met een hoofdletter) vormgaf. 
Ze was iemand die de zorg voor 
anderen hoog in het vaandel had 
staan. Natuurlijk allereerst voor 
haar gezin, maar zeker ook voor 
de mensen van de parochie en 
zeker ook voor de bewoners van 
de Wippolder. 

Zo was ze een van de oprichters 
van de ziekenactie De 
Regenboog: een groep dames die 
zieken bezocht, zowel thuis als in 
ziekenhuizen. Een keer per jaar 
werd een uitje georganiseerd. 
Dan ging een aantal zieken 
en ouderen die minder mobiel 
waren een gezellig dagje uit. 

De Regenboog bestaat nog 
steeds. Zieken worden bezocht 
en in plaats van het dagje uit, is 
er elk jaar een gezellige dag in de 
pastorie, voorafgegaan door een 
viering in de kerk. Ook nu halen 
vrijwilligers de mensen thuis op.

komen, net als deze hond, en zullen 
we moeten omfietsen. 
En als er een nieuwe ligt, gaat de 
tram naar de TU, auto’s en bussen 
kunnen weer hun snelle route rijden 
en in onze straat komt weer wat 
meer vertier.

Wat is een brug eigenlijk? Een brug 
is een geschenk, een wonder, een 
pracht van een bouwwerk dat twee 
oevers verbindt en een brug slaat 
tussen oost en west, de ene en de 
andere kant, een brug ook tussen 
landen en culturen. De brug over 
de Sont verbindt Denemarken en 
Zweden en de Sont de Noordzee 
met de Oostzee. Een drukke 
scheepvaartroute. 

Geweldig dat je zo over de brug 
kunt handelen, kunt reizen, je reis 
wordt aanzienlijk versneld. Zonder 
bruggen zouden we in Nederland 
nog veel meer files hebben. Wat 
hebben we hier niet een schat aan 
bruggen!

Mensen zijn soms net als bruggen. 
Zij verbinden. Verbinden is zo 
langzamerhand een gangbaar 
woord aan het worden, haast een 
modewoord. Buurtverbinders doen 
nuttig werk, politici willen mensen 
met elkaar verbinden. Nodig, want 
mensen groeien uit elkaar. 

Ik hoorde van een doorgewinterde 
bewoner in de Wippolder dat de 
Nassaulaan de rijke en de arme kant 
van elkaar scheidt. Nu is dat gelukkig 
veel minder, maar vroeger werd dat 
zo beleefd. Dat is jammer, want als je 
dan verliefd wordt op iemand  uit de 
andere helft, krijg je problemen. En 
dat is jammer, want liefde laat zich 
meestal moeilijk sturen. 

Het is hierom een modewoord 
aan het worden, omdat verbinden 
tussen mensen, zwart en wit, rijk 
en arm, hoog en laag broodnodig 
is. Niet alleen om de liefde, ook 
om de vrede, het geluk en de 
welvaart van een land en een stad.  

W a n t  w e  h e b b e n  e l k a a r 
broodnodig. 

Wat is er nu leuker om aan de 
andere kant van de Wippolder 
bij iemand koffie te drinken? Of 
een kaartje te leggen? Wat is er nu 
spannender dan als Deen aan de 
andere kant van de Sont vakantie 
te vieren? 

Bruggen zorgen voor een feest der 
herkenning.

Als Jezus zich zelf middelaar 
noemt, probeert Hij een brug te 
slaan tussen mensen en mensen 
en God. Dat belooft ook een feest te 
worden.

Als de brug straks weer open gaat, 
en u rijdt er over, geniet dan en 
bedenk dat u ook zo’n mooie brug 
kunt zijn.

David Knibbe

Op 29 januari overleed Alyd Vijverberg-Van der Helm op de leeftijd van 82 jaar. Veel 
ouderen uit de Wippolder hebben haar gekend, want ze is heel lang erg actief geweest. 
Ze was de dochter van de vroegere koster van de Sacramentskerk (nu meestal 
Vredeskerk genoemd). 
Haar ouderlijk huis op de hoek van de Simonsstraat en de Willem de Zwijgerstraat 
bevatte ook een winkeltje waar allerlei religieuze artikelen te koop waren: kaarsen, 
rozenkransen, beelden, kerststallen, kerkboeken, enz., enz. De relatie met de kerk 
werd Alyd dus van jongs af aan meegegeven. 

De zorg voor anderen wordt door 
Christenen diaconie genoemd. 

Dat zien we bijvoorbeeld ook 
in de Maria van Jessehof in 
het centrum van Delft, waar 
iedereen welkom is voor een kopje 
koffie, een luisterend oor en wat 
gezelligheid. Loop eens binnen 
als u daar in de buurt bent. Het is 
niet de bedoeling om u te bekeren 
of zo! De Maria van Jessehof 
wordt ondersteund door veel 
vrijwilligers met verschillende 
achtergronden.

Ook is het PCI Sint Ursulafonds 
werkzaam in Delft en dus ook in 
onze wijk. De mensen van de PCI 
zijn bereid en in staat om mensen 
die met (financiële) zorgen zitten 
te helpen. Op het niveau van de 
gemeente zijn daarvoor kanalen, 
maar het is soms moeilijk het 
juiste bureau te vinden. Vaak 
duurt het enige tijd voor er een 
antwoord komt. 
De PCI kan u helpen het juiste 
bureau te vinden, de aanvraag 
goed te formuleren en heeft 
ook mogelijkheden voor een 
ondersteuning tot de gemeente 
een beslissing heeft genomen. 

De PCI geeft u graag een steuntje 
in de rug bij acute financiële nood 
en werkt in de stilte en op de 
achtergrond. De vraag is niet of 
u naar de kerk gaat, maar hoe u 
geholpen kan worden. De PCI is 
er voor alle Delftenaren ongeacht 
religieuze achtergrond. 

In de ochtenduren kunt u bellen 
met 06 53 283 904, of een 
berichtje sturen naar 
st.ursulafonds@gmail.com.

Tijdens de vastenperiode die 
vooraf gaat aan Pasen geven 
wij als parochianen ook dit jaar 
weer aandacht aan projecten in 
derdewereldlanden. Dat noemen 
we diaconie-veraf. 

Onder meer via de PCI en De 
Regenboog willen wij onze 
zorgplicht ook vormgeven in onze 
eigen buurt. Die “plicht” lezen we 
in de bijbel: Ik was ziek en gij hebt 
mij bezocht. Ik had dorst en gij hebt 
mij te drinken gegeven. 

Alyd heeft aan die diaconie-
dichtbij op een bijzondere manier 
en op eigen wijze invulling 
gegeven.

Het tweede Lunchcafé van 2019 
komt er al weer aan en zal hopelijk 
in lente-sfeer plaatsvinden. 

Op 7 april gaan de deuren van de 
grote zaal in de 
Wipmolen weer open 
en bent u welkom 
voor een heerlijk 
buffet van  
3 gangen.

Locatie: Prof. Krausstraat 71 D, 
2628 JR te Delft.

Als gast verwelkomen wij dan 
Anita van Velzen die coördinator 
is bij de Jessehof, die bij veel 
mensen bekend is. De Jessehof is 
een gezellige plek om op verhaal 
te komen in de binnenstad (aan 
de Burgwal). Ze biedt de mensen 
3 keer in de week de mogelijkheid 
om hun verhaal met anderen te 
delen en contact te leggen met 
lotgenoten. Ook kan er eens per 
maand een maaltijd gebruikt 
worden.

Anita wil nu ook graag de mensen 
opzoeken die niet naar de 
Jessehof (kunnen) komen en wil 
ons vertellen hoe ze deze denkt 
te bereiken. Wij kunnen daar 
als buurtbewoners in onze wijk 
misschien ook aan meehelpen. We 
zijn benieuwd naar haar verhaal!
 
De contactpersoon voor het 
lunchcafé voor als u iets wilt 
vragen, is: Jan Willem Rijke
email: Rijke.jw@gmail.com
tel: 06-16320164

Lunchcafé
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Moeders uit de Wippolder
van harte welkom!
Moeders die het fijn vinden andere moeders te ontmoeten en te spreken  
zijn van harte welkom bij moederbijeenkomsten. 

De moedergroep wordt georganiseerd door Humanitas Delft. Onder 
het genot van een kopje koffie of thee is het mogelijk om ervaringen 
uit te wisselen over alles wat zich in het gezinsleven kan voordoen. 
Bijvoorbeeld  praten over opvoeden, schoolkeuze, (peuter) puberteit, 
koken, Nederlands spreken, creativiteit en wat er allemaal te doen is in 
Delft. 

De moedergroep komt wekelijks bijeen op:
donderdagochtend van 9.00 tot 10.30 uur 

aan de Nassaulaan 23, 2de etage. 

Geïnteresseerde moeders kunnen zich aanmelden bij Ina Gebuijs. 
Voor informatie of aanmelden, bel/sms naar  06 124 61 090 
of e-mail naar  i.gebuijs@humanitas.nl. 

Deelname is gratis. Koffie en thee staan klaar! 

Ik was verbijsterd dat Groen Links besloten heeft hun medewerking te 
geven aan boycotacties van en aanvallen op het thuisland van de Joden. 
Ineens is de milieupartij o.l.v. de sympathieke Jesse Klaver de beweging 
die het milieu wil reinigen van Joden.

Van God los
Peter Gerrets

Terreurbewegingen steunen, terwijl 
het Palestijnse volk pas écht vrij 
zou zijn als het bevrijd zou zijn van 
hun leiders, die miljoenen dollars 
uitgeven aan de nabestaanden van 
Palestijnen die bij terreurdaden 
zijn omgekomen en geld investeren 
in tunnels, wapentuig, het 
vernietigen van wijngaarden, 
landbouwgronden. Maar niét 
aan de straatarme bevolking, de 
opbouw van verwoeste huizen en 
infrastructuur.

O ja, Groen Links wil óók 
zorgvuldiger kijken of 70-plussers 
nog wel medische zorg nodig 
hebben, in aanmerking komen voor 
ingrepen, operaties.
Denk hier eens aan als je straks in 
het stemhokje staat.

Bij de VVD, dé volkspartij, 
(alleen voor welk volk?), gaat het 
bedrijfsleven, het autoverkeer 
altijd bóven het gewone volk en het 
milieu. Altijd. De ogen glimmen 
bij een land dat vol asfalt ligt, een 
land dat overal geteisterd wordt 
door vliegverkeer. Voor stilte zijn 
ze bang.
Maar jaar op jaar blijven we aan 
deze partij de voorkeur geven. 
Waar duizenden bellen moeten 
rinkelen, is het stil in de hoofden 
van het stemvolk.
En sorry, mensen, de 
energierekening valt € 300,- per 
persoon hoger uit, rekenfoutje. 
In augustus gaat Wiebes er naar 
kijken.

Het menselijk leven is blijkbaar 
pas écht leven, als het zonder 
handicaps geboren wordt.
In de moederschoot is het vogelvrij 
en dan tot het 70e levensjaar. 
Werken tot je 67e en 3 jaartjes 
genieten van je pensioen. Tot jouw 
67e vooral gezond zijn én presteren 
en produceren. En ieder van ons die 
teveel kost en CO2 uitstoot zijn we 
liever kwijt dan rijk.

En wáár zijn de mensen die God, 
zijn schepping, het leven en 
normen en waarden respecteren?
Daar hoef je echt geen gelovige 
voor te zijn. Velen komen op voor 
de zwakken, gehandicapten, zieken 
en ouderen. 

Voor de vreemdeling die, zoals de 
Bijbel zegt: ‘binnen onze poorten 
is’.

En waar homo’s, lesbiennes, 
biseksuelen en transgenders 
volwaardige mensen zijn en niet 
behandeld worden als criminelen?

Waarom houden we een 
geldverslindend machtsapparaat 
als de Europese Unie in stand die 
het innovatieve, milieuvriendelijke 
pulskorvissen verbiedt?

Doodsoorzaak nummer 1 in onze 
wereld is abortus. In Nederland 
ruim 30.000 baby’s per jaar.

Hoe onderhouden we ons 
familieleven, ons gezinsleven, 
onze vriendschappen? Met een 
smartphone? Of mag er ook eens 
een dag zijn, waarop we allemaal 
vrij zijn. De winkels dicht.
Want vroeger, heel vroeger waren 
de winkels, ook in de Wippolder, 
open van 08.00 - 18.00 uur.
En nu elke werkdag van 08.00 - 
20.00 of 22.00 uur. En is dat niet 
genoeg?

Zouden die winkels op zondag echt 
niet dicht kunnen? De eigenaren 
en het personeel willen toch ook 
hun familieleden en vrienden en 
vriendinnen zien en ontmoeten?

Er zijn mensen die God niet 
kunnen missen in hun leven, die 
in God juist hét leven hebben 
gevonden en graag naar de kerk of 
gemeente willen en dat graag op 
zondag doen. God heeft één dag 
aangewezen om te rusten, adem 
te scheppen, de schepping én onze 
verlossing van zonden en schuld 
te vieren die we door Jezus’ lijden, 
sterven en opstanding ontvangen.

Die helemaal van God los zijn 
missen juist Hem die het leven de 
moeite waard maakt.

En dié mensen die rampzalige 
beslissingen nemen, wetten 
uitvaardigen en partijstandpunten 
formuleren terugsturen de 
schoolbanken in voor een cursus 
Vaderlandse Geschiedenis en Bijbel 
lezen.

Hallo Vrijwilliger! 

Waarom werk je niet bij mij?

Vrijwilligers maken meedoen mogelijk. 

Het VTV (Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten) 
organiseert al jaren veel activiteiten voor mensen met een beperking.

Wij hebben een aantal vrijwilligers vacatures openstaan 
bij de volgende activiteiten: 

Koken met jongeren  Dinsdag van 15.30-18:30 uur
Houtclub Donderdag 18:30-20:15 & 20:15- 1:30 uur
Koken met volwassenen Donderdag van 18:30-20:15 uur
Bar hulp Donderdag van 18:00-20:30 uur 
Koken met jongeren  Zaterdag om de week van 17:00-19:30 uur
Koken met volwassenen Zaterdag om de week van 17:30-20:00
Groepsbegeleiding Eetcafé Om de week op zondag van 17:00-20:00
Kok Eetcafé Om de week op zondag van 17:00-20:00

Zo help je mee aan een zinvolle vrijetijdsbesteding voor mensen met een 
beperking. 
Deze activiteiten vinden plaats in Vrijetijdscentrum de Wipmolen. Wil je 
meer weten over vrijwilligerswerk bij het VTV? Wij vertellen je hier graag 
over. Bel of mail naar onderstaande contactgegevens of kijk op onze 
website www.wijzijnvtv.nl.

We hopen je snel te zien bij het VTV!
Team VTV

De Wipmolen, Prof. Krausstraat 71b, Delft
015-2618648, www.stichtingvtv.nl, vtvdelft@vtvzhn.nl

Vrijwilliger gastvrouw moedergroep 
Humanitas Delft

Lijkt het jou leuk om gastvrouw te zijn bij een groep moeders die wekelijks 
samenkomen bij het drinken van een kopje koffie of thee. 
Als gastvrouw leid je het gesprek, bemoedig  je onderlinge verbinding en help je 
mee zoeken aan de hand van de vragen van de deelnemers. Je wordt begeleid door 
een coördinator. 
Belangrijk is dat je goed kan luisteren, een gesprek kan leiden en thema’s rond 
opvoeden en opgroeien leuk vindt. 1 Dagdeel per week moet je beschikbaar 
kunnen zijn.

Heb je interesse, wil je dan contact opnemen met de coördinator  Ina Gebuijs, 
per telefoon 06 10 872 615 of email: i.gebuijs@humanitas.nl 



Word ook sponsor en vind uw (bedrijfs)naam volgende keer ook hiertussen !

Fysiotherapie Delft-Oost
Delfgauwseweg 329/hoek Nassaulaan
015-2620952 of 
info@fysiotherapiedelftoost.nl
www.fysiotherapiedelftoost.nl

Zijpendalstraat 59/81
2531 GS Den Haag
Tel: 070 - 396 39 59
www.traubstuc.nl Crommelinplein 3-5, Delft

Tel: 015-2850230

Contact Nel Pelle - Plugge
030 - 6097317,

E-mail: nel.pelle@am.nl

Professor Krausstraat 84
2628 JP Delft

www.gezelliggeknipt.nl
info@gezelliggeknipt.nl

015 - 256 0589

Nassaulaan 6, 
2628 GH Delft
015-256 87 75

PostNL Sigarenmagazijn Piet de Vries

DE DELFTSE HOUT
T E N N I S V E R E N I G I N G

Fred. Hendrikstraat 34a
2628 TC Delft
Tel 015 - 256 85 67
E-mail 
b.kooiman@de-wijnstok.nl

Slijterij en 
Wijnhandel 
De Wijnstok

Praktijk
Mw. M.M.A.L.P. van Miert
Dhr. G.J. Damen

Nassaulaan 23
2628 GA Delft
015 2568767

Sponsoren van de wijkkrant

•Oproep•
Wekelijks lekker ontspannen en 

je geest leeg maken van de dagelijkse dingen ? 
Ga (weer) tafeltennis spelen!

Dat kan elke donderdagavond van 20.00 t/m 22.30 uur. Het maakt niet uit of 
je pas 17 jaar of al (veel) ouder, een dame bent of een heer, ervaren speler of 
beginner,

je bent van harte welkom !

Kijk voor nadere informatie op www.ttvdvc.nl of bel naar 06 53 69 34 92.

Tafeltennisvereniging DVC
al meer dan 60 jaar sport en speelplezier

Koster Sportclubs
Simonstraat 109, 2628 TG Delft
Tel: 015 - 257 01 60
www.kostersportclubs.nl

Hou je van no-nonsense sportschool, 
kom dan naar Kostersportclub!

U kunt alle dagen van de week bij ons sporten
3 maanden voor € 55,00

STUDIELAB015 
www.studielab015.nl
+31 (6) 2014 3162
info@studielab015.nl

Willem de Zwijgerstraat 1-3, Delft

DIE TWEE - SNACKS & LUNCH
Rotterdamseweg 96

T: 015 - 256 72 94
E: die_twee@hotmail.com

Openingstijden:
ma t/m vr 11.00 - 21.00

za 12.00 -19.30
zondags gesloten

De gezelligste en lekkerste locatie voor uw snacks en lunch

Frederik Hendrikstraat 8, 2628 TB Delft
T: 06 - 42 76 47 30, E: mail@obruni.nl

De Colignystraat 53, 2628 HB Delft
015-88 99 687

sinds  1885

vers & dichtbij

Rotterdamseweg 97, 2628 AK Delft
Telefoon: 015 - 256 7490

kdvhoeveackerdijk.nl
Rotterdamseweg 223 - richting de Zweth

Cyclotronweg 19-21, 2629 HN Delft
Tel: 015-3807722

Yvette van Zon
Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Permanente make up
Huidtherapeute
Cosmetisch arts

؍؍؍

015 - 380 76 50
Spiekmanstraat 48 - Delft

www.yvettevanzon.com

Ook voor:

Kapsalon Gezellig Geknipt
Kapsalon Gezellig Geknipt, de kapsalon voor hem & haar is de hele week geopend! 
Op maandag en dinsdag van 09:00 uur tot 17:30 uur
op woensdag, donderdag en vrijdag van 09:00 uur tot 19:00 uur
en op zaterdag van 08:30 uur tot 15:00 uur. 

Een afspraak boekt u online op www.gezelliggeknipt.nl of telefonisch 
op 015-2560589 of door gezellig even binnen te lopen bij deze gezellige 
kapsalon in de Professor Krausstraat 84. 

Deze kapsalon is gespecialiseerd in haar en hoofdhuid problemen en 
heeft dan ook de bevoegdheid om te mogen werken met de producten van 
het merk Mediceuticals. 

Het team bestaat uit 4 kapsters met allemaal ruime ervaring in het vak 
en een tweedejaars stagiaire. Deze veelbelovende stagiaire, Tess, is op 
zoek naar modellen, vraag naar de mogelijkheden in de salon.  

Maak kennis met tennisvereniging 
De Delftse Hout

Tennisvereniging De Delftse Hout is de grootste tennisvereniging van 
Delft en één van de grotere in de regio. En dat is niet zonder reden. De 
Delftse Hout is een aantrekkelijke vereniging met veel activiteiten voor 
recreanten en wedstrijdspelers en heeft een actieve jeugdcommissie.

De vereniging maakt gebruik van een sfeervol tennispark met 12 
gravelbanen en een voor de regio unieke tennishal. Deze hal kan in de 
zomer door leden voor vrijspelen worden gebruikt! In de winter kunnen 
leden binnenbanen met korting huren. Ook garandeert de tennishal dat 
jeugdtrainingen altijd doorgaan! De contributie is concurrerend, er zijn 
geen verplichte bardiensten.

Nieuwsgierig geworden?
Tennisvereniging De Delftse Hout organiseert op zondag 31 maart de 
jaarlijkse open dag. Op deze dag kunt u kennismaken met de vereniging 
en het park. Als u wilt kunt u zelfs een balletje slaan om (weer) te ervaren 
hoe leuk het is om te tennissen. Uiteraard zijn er mensen aanwezig om al 
uw vragen te beantwoorden. 

Vanaf 12:45 kunnen alle geïnteresseerden meedoen aan clinics verzorgd 
door tennisschool TennisTops. Elke drie kwartier is er een clinic voor 
kinderen en om 13:30 en 15:30 kunnen ook volwassenen meedoen. 
Om 14:15 is er een demonstratiewedstrijd met regionale top-spelers en 
daarna wordt gestreden om de hardste service bokaal. 

Alle activiteiten zijn gratis.

Waar? Tennisvereniging De Delftse Hout
 Laantje van Levenslust 2 in Delft
Wanneer? Zondag 31 maart van 12.00 tot 17.00
Meer info? www.dedelftsehout.nl

Rosalien Martin | Marketing & Communicatie
Tel: +31 (0)40 209 13 94

Mob: +31 (0)6 18 98 13 67
cameloteurope.com

Nu ook met slijterij
Nassaulaan 23a


